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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2

สารบัญ
ส่วนที่ 1

บทนา............................................................................................................................. ......
สภาพทั่วไป..........................................................................................................................
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................................
สภาพการจัดการศึกษา........................................................................................................
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา.................................................................................................
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา............................................................................................
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม................................................................................................
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕......................................
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)............................................
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)............................................
๓. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา...................................................................................
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).................
๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)............................................................
๖. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕).................
๗. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔- ๒๕๖๕................................................................................
๘. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)................
๙. นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2........................
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕.............
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย.........................................................................................
๑. โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. โครงการรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจาปี ๒๕๖๕..............................................................
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส......................................................................................................
๓. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย.....................................................................
๔. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕..........................................................................................
๕. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school).............
๖. โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ...........
๗. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ...........
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ...................................................................................................
๘. โครงการน้อมนา”ศาสตร์พระราชา”และ”พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน....

หน้า
1
1
๗
๘
10
1๔
2๓
3๑
3๒
3๓
๓๕
4๐
4๖
๕๑
๕๓
๕๔
๕๙
๖๗
๗๒
๗๒
๗๗
๘๑
๘๑
๘๖
๙๐
๙๔
๙๘
๑๐๒
๑๐๒

๙. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ สพป.สบ.2 ประจาปี 2565.......
๑๐. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน................................................................
๑๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา..........................................
๑๒. โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ ๒๑................................................
๑๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.......................................................
๑๔. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม...............................................................................................................
๑๕. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.........................................
๑๖. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ในสังกัดประจาปี 2565........................................................................................
๑๗. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖5....................................................................................................
๑๘. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประจาปี 2565.......................................................................................................
๑๙. โครงการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖5
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ...........................................................................................
๒๐.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕.....................................
๒๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานอานวยการ...............................
๒๒. โครงการประชุมสัมมนาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน............
๒๓. โครงการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา........................................
๒๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา......................................
๒๕. โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model...................
๒๖. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนชุมชน....................................................................
๒๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก..................................
๒๘. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา....................................................................................................
๒๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.............
๓๐. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ
ของกลุ่มนโยบายและแผน......................................................................................
๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ..................................
๓๒. โครงการการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา...................
๓๓. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล................................................

หน้า
๑๐๗
๑๑๔
๑๑๗
๑22
๑๒5
128
๑๓3
๑37
๑๔2
๑47
150
157
๑๕๗
๑๖2
๑๗1
๑๗4
178
๑81
๑๘5
190
194
๑9๙
203
๒๐7
๒11
๒16

หน้า
๓๔. โครงการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่
ผู้ได้รับพระราชทาน ประจาปี 2561 – 2564..........................................................
๓๕. โครงการสรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ.
๓๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน..............................................................................
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕.......................................
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ..............................................................................................................
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ..........................................................................................
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ......................................................................................
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

๒20
223
226
๒29
๒29
๒29
๒30

ส่วนที่ 1
บทนำ
สภำพทั่วไป
1. ที่ตั้งและอำณำเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 11 ตาบลบ้านป่า
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 เส้นรุ้งที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ
กับเส้นแวงที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออกอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2
ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 115 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อาเภอ คือ อาเภอแก่งคอย อาเภอหนองแค อาเภอวิหารแดง
อาเภอมวกเหล็ก และอาเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่ออำเภอพัฒนำนิคมจังหวัดลพบุรี

ทิศใต้

ติดต่ออำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี

ทิศตะวันออก

ติดต่ออำเภอปำกช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
และอำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก

ทิศตะวันตก

ติดต่ออำเภอภำชี อำเภอวังน้อย
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
และอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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แผนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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2. กำรแบ่งเขตกำรปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อาเภอ 47 ตาบล 463 หมู่บ้าน 12 เทศบาล ๓๙ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังนี้
อาเภอ
แก่งคอย
หนองแค
วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังม่วง
รวม

พื้นที่ (ไร่)

ประชากร

ตาบล

๕๐๐,๖๘๗.๕๐ 100,971
๑๖๔,๓๑๒.๕๐
94,780
๑๒๗,๘๑๒.๕๐
38,977
๔๒๕,๘๗๕
56,346
๒๑๑,๒๕๐
20,093
๑,๔๒๙,๙๓๗.๕๐ 311,167

14
18
6
6
3
47

หมู่บ้าน เทศบาล เทศบาล
เมือง
ตาบล
117
181
54
80
31
463

2

2

4
2
1
3
10

อบต.
11
1๕
๖
6
1
๓๙

ระยะทาง
จากจังหวัด
ถึงอาเภอ (กม.)
14
23
28
40
61

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ เมษายน 256๔

๓. ลักษณะภูมิประเทศ
3.1 พื้ น ที่ เ ป็ น เขาหย่ อ มหรื อ ที่ ร าบสู ง และภู เ ขา ได้ แ ก่ บริ เ วณทางเหนื อ ของอ าเภอแก่ ง คอย
อาเภอมวกเหล็ก และอาเภอวังม่วง ส่วนมากเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด (Monadnock) สลับกับที่ราบสูง
3.2 พื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวัน ตกของจัง หวัด เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่อาเภอหนองแค อาเภอวิหารแดง
๔. เศรษฐกิจ
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพปศุสัตว์ งานฝีมือ บางส่วนมีรายได้
จากการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดยมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน/บาท/ปี ดังนี้
อาเภอ
แก่งคอย
หนองแค
วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังม่วง
รวมเฉลี่ย

รายได้ครัวเรือน (บาทต่อปี)
286,421.46
363,990.55
275,101.90
265,464.42
306,919.59
299,579.58

รายได้บุคคล (บาทต่อปี)
100,092.26
119,387.00
80,092.84
108,428.36
107,454.80
103.091.05

ที่มา : ข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 256๒

๕. กำรคมนำคม
ทางที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล
5 . 1 ทางรถไฟ มี ท างรถไฟสายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และสายเหนื อ ผ่ า น โดยที่ ทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือจะผ่านอาเภอแก่งคอย และอาเภอมวกเหล็ก
5.2 ทางรถยนต์ มีถนนสาคัญ 2 สาย คือ
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1) ถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดลพบุรี ระยะทาง
153 กิโลเมตร ผ่านอาเภอหนองแค อาเภอเมืองสระบุรี
2) ถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ระหว่างจังหวัดสระบุรี ถึง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 149 กิโลเมตร ผ่านอาเภอแก่งคอย และอาเภอมวกเหล็ก
5.3 ทางน้า เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญมากทางหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันได้ลดความสาคัญลง
เนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
มักจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
๖. ด้ำนกำรท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ (Natural Attraction)
 ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้ำ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ ตาบลท่ามะปราง
อาเภอแก่งคอย มีพื้นที่ติดต่อกับด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่านานาชนิด มีน้าตกที่มีความสวยงามแตกต่ างกัน ได้แก่ น้าตกเจ็ดคดเหนื อ
น้าตกเจ็ดคดกลาง น้าตกเจ็ดคดใต้ น้าตกเจ็ดคดใหญ่ น้าตกโกรกอีดก
 น้ำตกเจ็ดสำวน้อย ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก เป็นน้าตกตามธรรมชาติ ที่มีชื่อมาจากหมู่บ้าน
ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของน้าตก ชื่อว่าบ้านสาวน้อย และน้าตกมี 7 ชั้น จึง เป็นที่มาของน้าตกเจ็ดสาวน้อย และ
มีน้าให้เล่นตลอดปี
 น้ำตกดงพญำเย็น ตั้งอยู่เลยจากน้าตกเจ็ดสาวน้อยไปประมาณ 300 – 400 เมตร เป็นน้าตก
ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ควบคุมไฟป่า จังหวัดสระบุรี เป็นน้าตกหินปูนขนาดเล็กที่ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ลักษณะ
คล้ายน้าตกเจ็ดสาวน้อยเพราะมาจากต้นน้าสายเดียวกัน
 น้ำตกป่ำลำนหินดำด หมู่ 6 ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง น้าตกมีลักษณะเป็นห้วยน้าไหลตกลงบน
แอ่งน้า ลดหลั่นกันไปถึงสามช่วง แต่ละช่วงห่างกันประมาณ ๑๐ เมตร เป็นแนวยาวถึง ๔๐ เมตร
 น้ำตกซับเหว ตาบลซับสนุ่น อาเภอมวกเหล็ก มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมำณ ๓๐ เมตร
น้ำใสๆ เย็นๆ จะไหลผ่ำนหน้ำผำหินปูนสีแดงส้มสูงลงมำยังเบื้องล่ำงอย่ำงสวยงำม
 ถ้ ำดำวเขำแก้ ว ตั้ง อยู่ที่ตาบลล าพญากลาง อาเภอมวกเหล็ ก เป็น ถ้าที่มี จุ ด สีแ ดง สีดาและ
สีน้าตาลอยู่บนเพดานถ้า เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงามและมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
 ถ้ำพระธำตุเจริญธรรม (ถ้าบ่อปลา) อยู่ที่บ้านบ่อโศรก ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย เป็นถ้าที่มี
หินงอกหินย้อยสวยงาม
 อ่ ำ งเก็ บ น้ ำมวกเหล็ ก ตั้ ง อยู่ ใ น ต าบลค าพราน อ าเภอวั ง ม่ ว ง จั ง หวั ด สระบุ รี มี ลั ก ษณะ
เป็นเขื่อนดิน กว้าง 9 เมตร สูง 44 เมตร ยาว 1,157 เมตร สามารถเก็บกักน้าได้ราว 61 ล้านลูกบาศก์เมตร
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 25,500 ไร่ และยังใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการผลิตน้าประปาที่สาคัญในเขต
เทศบาลตาบลวังม่วง มีถนนเลียบสันเขื่อน ภูเขำล้อมรอบ เป็นธรรมชำติ ด้ำนซ้ำยของอ่ำงเก็บน้ำทำเป็น
จุดชมวิวบนยอดเขำ สำมำรถมองเห็นวิวของเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ได้อย่ำงสวยงำม
 อ่ำงเก็บน้ำซับปลำกั้ง บริเวณรอบอ่ำงเก็บน้ำมีทิวทัศน์สวยงำม เหมำะแก่กำรชมธรรมชำติ และ
กำงเต็ น ท์ พั กแรม อ่ ำ งเก็ บ น้ำซับ ปลำกั้ ง ก่อ สร้ำ งเมื่อ ปี ๒๕๓๙ เป็ น โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ ก และ
เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของรำษฎรในท้องที่ตำบลบ้ำนลำ อำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี
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 เขำหินปูน พระพุทธบำทน้อย ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย มีพื้นที่ 3,200 ไร่ ขุนเขาแห่งนี้

มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันโดดเด่นสลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม ไม่น้อยกว่า 14 ยอด เป็นเทือกเขา
หินปูนที่มีระบบนิเวศน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
 แก่ ง ลำนรั ก คลองบึ ง ไม้ อ าเภอแก่ งคอย เป็ น แก่ ง น้ าสี เ ขี ย วมรกต มี บ รรยากาศเงี ย บสงบ
เย็นสบาย น้าในแก่งน้าสวยงามมาก บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ให้ร่ มเงา มีจุดกางเต็ น ท์
บนทุ่งหญ้าเขียวขจีบนที่ราบและเนินภูเขาสูง วิวสวย โอบล้อมด้วยทิวเขา
 สวนนกไผ่ต่ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค ในที่ดินของเอกชน เป็นที่อยู่ อำศัยของฝูงนก
พันธุ์ต่ำงๆ กว่ำ ๑๗ ชนิด อำทิ นกเอี้ยงดำ นกกำงเขน นกเขำ นกกวัก นกกำน้ำเล็ก นกแขวก และนกกระยำง
โดยฝูงนกเหล่ำนี้จะออกหำกินตั้งแต่เช้ำตรู่ และจะบินกลับรังในตอนเย็นใกล้ค่ำ
กำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์/โบรำณสถำน (Historical Attraction)
 ผำเสด็จ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านซับบอน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย มีรูปลักษณ์ของหน้าผา
ชะง่อนหินที่แทบจะยื่นเข้าไปในบริเวณทางรถไฟพระมหานคร-นครราชสีมา ซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกของ
ประเทศไทย ก่อสร้างโดยพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ และถ้ำธรรมทัศน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย เป็นถ้าที่มี
ภาพสลัก และรูปพระโพธิสัตว์ศิลปสมัยทวาราวดี และสถานที่บูชาจตุรพิมาน พระเจดีย์ทรงลังกาและยังมี
หินงอก หินย้อย บริเวณถ้ายังเป็นแหล่งธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ นานาชนิด มีความร่มรื่น สวยงามมาก
 วัดป่ำสว่ำงบุญ ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอยเป็นวัดที่มีพระมหาเจดีย์ 500 ยอด ตรงกลางเป็น
องค์ประธาน (ได้ถอดแบบยอดเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย) พร้อมมีบริวาร 500 องค์ ได้อัญ เชิญ
พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรจากวัดเนปาล ประเทศเนปาล โดยพระซึ่ง เป็นตระกูลศากยะรุ่ นสุดท้าย
มอบให้มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ศรีลัง กา และสาธุชนได้นามาร่วมบรรจุ ในพระมหาเจดีย์
500 ยอด ทุกองค์ ในจานวนพระเจดีย์ 500 ยอด ล้วนแล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์
 เขำพระพุทธบำทน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย ตาบลสองคอน มีลักษณะเป็นภูเขา
หิ น ปู น สู ง ชั น สลั บ ซั บ ซ้ อ นเรี ย งรายด้ ว ยยอดเขาแหลม และที่ ย อดเขาแหลมจะพบเห็ น นกจู๋ เ ต้ น เขาปู น
ในวงศ์นกกินแมลงจะพบมากที่จังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นด้วยลักษณะของหน้าผาที่สูงชันแล้วยังอาจพบเห็ น
เลียงผา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ม้าพระอินทร์ อาศัยอยู่ในถ้าสามเขา ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจาลอง
ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอกอีกด้วย
 หลวงปู่ใหญ่ป่ำสัก พระพุทธรูปองค์สีขาวที่มีความสง่างามมากตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่น และ
สวยงาม ตัวองค์พระมีสีขาวฐานเป็นรูปดอกบัวสีชมพู 2 ชั้น ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ อาเภอวังม่วง จัง หวัด
สระบุรี ใกล้ๆ ท้ายสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปดินประดิษฐานอยู่ริมคลองคลองระพีพัฒน์ ฝั่งขวาเป็น
คลองชลประทาน ในท้องที่ตาบลคชสิทธิ์ อาเภอหนองแค ซึ่งขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 ค่า
ปีกุน เดือน 12 พ.ศ. 2502 ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆ
กำรท่องเที่ยวทำงเชิงเกษตร ฟาร์มโคนม ไร่องุ่น ไร่ผักปลอดสารพิษ สาหรับการท่องเที่ยวเยี่ยมชม
วิถีชีวิตของเกษตรกร เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการซื้อของฝาก
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 ฟำร์มโคนม ไทย-เดนมำร์ค องค์การส่ง เสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อสค.) อาเภอ
มวกเหล็ก ถือได้ว่ำเป็นฟำร์มโคนมแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยภูมิประเทศติดที่ราบสูงขนาบเป็นแนวขนาน
ด้วยเทือกเขาใหญ่ ทาให้อากาศรายรอบบริเวณร่องเขาแห่งนี้เย็นสบาย เหมาะแก่การทาฟาร์มโคนม ซึ่งเป็น
อาชีพพระราชทานสาหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ที่มาแห่งการแต่งกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวัน ตก
หรื อ ดิ น แดนแห่ ง “คาวบอยเมื อ งไทย”นอกจำกกำรเป็ นฟำร์ม โคนมแล้ ว ที่ นี่ ยั ง เปิ ด เป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ยว
เชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ำชมด้วย
 ไร่องุ่น เป็นทิวแถวเรียงรายตลอดอาเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุ่นแวงเดอเรย์ ไร่องุ่นภูอมร
ไร่องุ่นเปรมสารินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี ไร่องุ่นภูนวพันธุ์ และไร่องุ่นสิริวัฒน์
 สวนบิ๊ ก เต้ ตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก มีพื้นที่ประมำณ 100 ไร่ ปลูกดอกไม้หลำยชนิด และ
เด่น ที่สุดคือ ดอกเบญจมำศ ซึ่งมีมำกกว่ำ 30 สำยพันธุ์ อำทิ อัปปำเหลือง ฮำฟสไปเดอร์มัมชมพู ปิง ปอง
ฮำวำย เป็นต้น นอกจำกมีสวนดอกไม้ และทุ่งดอกดำวเรือง ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ำยรูปชมควำมงำมพร้อมกำร
จำหน่ำยเบญจมำศและมัมส่งออกด้วย
 สวนบิ๊กโจ้ย ทุ่งดอกเก๊กฮวยแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอมวกเหล็ก ดอกเก๊กฮวยมีสีขำวนวล
ส่ง กลิ่นหอมฟุ้ง อยู่บนเนินเขำของบิ๊กโจ๊ยคันทรี รีสอร์ท ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำชม มีที่พักหลำกหลำยไว้
บริกำร ทั้งแบบห้องพักบนตึก และเต็นท์กระโจม ที่พักทุกแบบถูกตกแต่งในสไตล์คำวบอยตะวันตก นอกจำกนี้
ยังมีกิจกรรมที่หลำกหลำย เช่น สระว่ำยน้ำ แปลงผักเกษตรออแกนิค ยิงธนู ขับ ATV เป็นต้น
 ทุ่งคอสมอส สิริสมัย ตั้งอยู่ที่ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย มีดอกคอสมอสกว่ำ ๘๐,๐๐๐ ต้น
บนพื้นที่ ๕ ไร่ ทั้งสีชมพู สีม่วง สีขำว เบ่งบำน สลับสีสวยงำมโดยมีฉำกหลัง คือ เขำพระพุทธบำทน้อย ซึ่งเป็น
ภูเขำหินปูนที่สวยงำม มีบริกำรให้เช่ำชุดกิโมโนใส่ถ่ำยภำพด้วย
 วำสนำเมล่อนฟำร์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค เป็นฟำร์มเมล่อนขนำดใหญ่
มีพื้นที่ 200 ไร่ ปลูกเมล่อนญี่ปุ่นผิวทอง เนื้อเขียว เมล่อนญี่ปุ่นเนื้อเขียว เมล่อนญี่ปุ่นเนื้อส้ม และแคนตำลูป
สีทองเนื้อส้ม ส่งจำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำ และมีแตงโมเสริมด้วย นอกจำกนี้ทำงฟำร์มยังเปิดคำเฟ่ไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism)
 สปำในสถำนประกอบกำรโรงพยำบำล เช่น โรงพยาบาลมิชชั่น อาเภอมวกเหล็ก โรงพยาบาล
แก่งคอย
 สปำในสถำนประกอบกำรภำคเอกชน อาทิ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์ อาเภอมวกเหล็ก และ

สวนสายป่านรีสอร์ท อาเภอมวกเหล็ก
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational Attraction)
 พำยเรือ คำยัค/ล่องแก่ง โดยไร่กุสุมำรีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก เป็น สุดยอดแห่ง ควำมท้ำทำย
ด้วยกิจกรรมพำยเรือคำยัคและล่องแก่งในสำยน้ำตกแห่งใหม่ของผืนป่ำดงพญำเย็น
 ปี น หน้ ำ ผำ/โรยตั ว จั ด ให้ มี กิ จ กรรมปี น หน้ ำ ผำ โรยตั ว ในระดั บ ควำมยำก ๕- ๖A ซึ่ ง มี
หลำกหลำยพื้นที่ อำทิ ปีนหน้ำผำ (Bouldering) อำเภอมวกเหล็ก
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 สำรวจถ้ำ โดยผู้ประกอบกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบผจญภัย

และกำรสำรวจถ้ำ เป็นเส้นทำงท่องเที่ยวที่น่ำตื่นเต้น และให้ควำมรู้เกี่ยวกับถ้ำในเชิงนิเวศวิทยำ อำทิ สำรวจ
ถ้ำพระโพธิสัตว์ อำเภอแก่งคอย
 สนำมกอล์ฟ มีสนำมกอล์ฟมำตรฐำน เปิดให้บริกำร คือ สนำมกอล์ฟ โรงแรมเซอร์เจมส์
อำเภอมวกเหล็ก สนำมกอล์ฟ ๑๘ หลุม พำร์ ๗๒ ที่ผสมผสำนระหว่ำงธรรมชำติและเสน่ห์ของภูเขำ ทิวทัศน์
อันสวยสดงดงำม รอบทะเลสำบและป่ำไม้
 มวกเหล็ก ATV อำเภอมวกเหล็ก กิจกรรมท่องเที่ยวแนวผจญภัย ขับขี่จักรยำนยนต์บิ๊กฟุต
(ATV) ในสนำมที่ออกแบบเพื่อกำรขับขี่ ในบรรยำกำศธรรมชำติ นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมอีกมำกมำย อำทิ
เดินป่ำ โรยตัวลงสำรวจถ้ำ ปีนหน้ำผำ พำยเรือคำยัค ยิงธนูและเพ้นท์บอล

ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การ
กากับ ดูแล ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 37
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
1.จัดทานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัด ตั้งงบประมาณเงินอุ ด หนุน ทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา และแจ้ ง การจั ด สรรงบประมาณที่ ไ ด้ รับ ให้ ห น่วยงานข้ างต้น รับ ทราบ รวมทั้ ง กากับ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลและองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินงานและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิ บั ติ ราชการทั่ วไปกับ องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
ข้ อ 3 และข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และการกระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษ าจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับ
การปรับเปลี่ย น มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิ จเพื่ อพัฒนาการจั ดการศึกษาตามหลัก การปฏิ รูปการศึ ก ษา
ในทศวรรษที่ ส อง โดยแบ่ ง ส่ ว นราชการตามโครงสร้ า งบริ ห ารงานโดยองค์ ค ณะบุ ค คล ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 จึงมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

1. โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ

ผู้อำนวยกำร
สพป.สระบุรี เขต 2
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กลุ่มกฎหมำยและคดี

รองผู้อำนวยกำร
สพป.สระบุรีเขต 2
กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
กำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

สถำนศึกษำเอกชน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สินทรัพย์

สถำนศึกษำในสังกัดเครือข่ำยสหวิทยศึกษำ
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2. เขตพื้นที่บริกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 อาเภอ
ประกอบด้วย อาเภอแก่งคอย อาเภอหนองแค อาเภอวิหารแดง อาเภอมวกเหล็ก และอาเภอวังม่วง มีโรงเรียนใน
ความรับผิดชอบ จานวน 135 โรงเรียน ได้บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึ กษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ทั้งนี้ ได้กาหนด
รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษารูปแบบของเครือข่ายสหวิทยศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา จานวน 14 สหวิทยศึกษา ดังนี้

สพป.สระบุรี เขต 2 มี 135 โรงเรียน
เมืองใหม่ (12 โรงเรียน)

วังสีทำ (11 โรงเรียน)

แก่งคอยร่วมใจ (8 โรงเรียน)

ผำเสด็จ (8 โรงเรียน)

สุวรรณโยธิน (7 โรงเรียน)

พหลโยธิน (9 โรงเรียน)

ระพีพัฒน์ (12 โรงเรียน)

ศรีเสำวภำค (9 โรงเรียน)

วิหำรแดง (11 โรงเรียน)

สุวรรณศร (11 โรงเรียน)

มวกเหล็กมิตรภำพ (8 โรงเรียน)

ซับสนุ่นหนองย่ำงเสือ
(9 โรงเรียน)

ลำพญำ (11 โรงเรียน)

วังม่วงชลสิทธิ์ (9 โรงเรียน)
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลจานวนสถานศึกษาจาแนกตามสังกัด
อำเภอ

สถำนศึกษำในสังกัด
สพป.

แก่งคอย

สถำนศึกษำสังกัดอื่น

รวมทั้งสิ้น

39

สช.
5

สอศ.
2

อปท.
4

รวม
11

50

หนองแค

37

2

1

7

10

47

วิหารแดง

22

1

-

-

1

23

มวกเหล็ก

28

3

1

-

4

32

วังม่วง

9

1

-

-

1

10

รวมทั้งสิ้น

135

12

4

11

27

162

 จานวนสถานศึกษาในสังกัดมากที่สุด คือ อาเภอแก่งคอย
 จานวนสถานศึกษาสังกัดอื่นมากที่สุด คือ อาเภอแก่งคอย

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลจานวนสถานศึกษาสังกัดสพป.สระบุรี เขต 2
จาแนกตามระดับชั้นในการจัดการเรียนการสอน

อำเภอ

อ.1 -ป.6

อ.1 -ม.3

รวม

สถำนศึกษำสังกัด สพป.

แก่งคอย
หนองแค

27
31

12
6

39
37

วิหารแดง
มวกเหล็ก
วังม่วง

18
17
7

4
11
2

22
28
9

รวม

100

35

135

 สถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 มากที่สุด
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ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนสถำนศึกษำในสังกัด
จำแนกตำมอำเภอ

หนองแค

วิหำรแดง

มวกเหล็ก

วังม่วง

ขนาดที่ 1 (นร.1-120 คน)
ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน)
ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน)
ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน)
ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)
ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน)
ขนาดที่ 7 (นร.2500 คนขึ้นไป)
รวม

แก่งคอย

จำนวน คิดเป็น
รวม ร้อยละ

ขนำด

63
38
18
9
7
-

46.66
28.14
13.33
6.66
5.18
-

17
7
11
3
1
-

19
13
0
4
1
-

12
6
2
0
2
-

9
11
5
1
2
-

6
1
0
1
1
-

135

100

39

37

22

28

9

 จานวนสถานศึกษาในสังกัด จาแนกตามขนาดโรงเรียนมากที่สุด คือ ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน)
จานวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.66
 จานวนสถานศึกษาในสังกัดจาแนกตามขนาดโรงเรียนน้อยที่สุดคือ ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 – 1,499 คน)
จานวนขนาดละ 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.18
ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลจานวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จานวน 135 แห่ง
ระดับชั้นเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
รวมทุกระดับ

จำนวน
ห้องเรียน
344
923
143
1,410

ชำย
2,658
8,065
1,777
12,500

จำนวนนักเรียน
หญิง
2,425
7,610
1,485
11,520

รวม
5,083
15,675
3,262
24,020

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 จานวนห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา
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ตำรำงที่ 5 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ค.ศ.1
ค.ศ.2
ค.ศ.3
ค.ศ.4
รวม

ผอ.สพป.

รอง ผอ.
สพป.

ศึกษำนิเทศก์

1

3

2
4

1

3

6

ผอ.รร.

รอง
ผอ.รร.

24
85

8
1

109

9

ครู

รวม

272
429
163
269
1
1,134

272
429
197
363
1
1,262

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 256๔)

ตำรำงที่ 6 บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สพป.สระบุรี เขต 2

รำยกำร

ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
อื่นตำม
ม.38 ค (1)
ม.38 ข
(3,4)

ลูกจ้ำง
ประจำ
และ
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม

6
5
1

9

1
3
15
5
2

7
2

1

4
2

บุคลำกรทำง
กำรศึกษำอื่น
ตำม
ม.38 ค (2)

ป.โท

5
3
1

1
3
2
2
1

1
3
15
5
2

8
2

3
1

5
1

8
2

1

5

4

1

5

3

5

๒

10

1
1
30

1

8

3

7

ป.เอก

รวม
ทั้งสิ้น

ป.ตรี

1
3

๕

ต่ำ
กว่ำ
ป.ตรี

2
1

5
๕

1

7

1

1
55

1
15

1
54

11

1
21

22

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 256๔)
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ตำรำงที่ ๗ ข้อมูลพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำ/สพป.สระบุรี เขต 2
ที่

ลูกจ้ำงชั่วครำว

ประเภท/ตำแหน่ง

1
2
3

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ครูพี่เลี้ยง
ครูผู้สอน

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต
บุคลากรวิทยาศาสตร์
บุคลากรคณิตศาสตร์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ธุรการโรงเรียน งบ 15,000
ธุรการโรงเรียน งบ 9,000(จ้างเหมาบริการ)
นักการภารโรง งบดาเนินงาน
นักการภารโรง งบสพฐ.เจียดจ่าย
ลูกจ้างชั่วคราว

ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ธุรการ
ธุรการ
นักการภารโรง
นักการภารโรง

13

ลูกจ้างชั่วคราว

14
15
16
17
1๘

ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ
1)
พนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงินฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานทาความสะอาด

รวม

จำนวน
อัตรำ
12
39
1
29
7
2
4
32
57
67
15
17
2

หมำยเหตุ

สพป.สระบุรี เขต 2

1

สพป.สระบุรี เขต 2

1
2
1
2
1
29๑

สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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สรุปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ใช้แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นแนวทางเน้นการ
บริหารงานแบบองค์รวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา ดังนี้
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของผู้เรียน (RT) และผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
ผลกำรดำเนินงำน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทุกวิชาต่ากว่าระดับประเทศ และสพฐ. แต่ในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ สูง กว่า
ปีการศึกษา 2562
สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จานวนโรงเรียนเข้าสอบ 133 แห่ง ผู้เข้าสอบ 1,604 คน จากจานวน 2,558 คน คิดเป็นร้อยละ 62.71
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
ระดับ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ
เขตพื้นที่
54.51
26.36
36.29
37.15
38.58
ประเทศ
56.20
29.99
38.78
43.55
42.13
ผลต่าง
-1.69
-3.63
-2.49
-6.40
-3.55
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับสังกัด (สพฐ.)
ระดับ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ
เขตพื้นที่
54.51
26.36
36.29
37.15
38.58
สพฐ.
54.96
28.59
37.64
38.87
40.02
ผลต่าง
-0.45
-2.23
-1.35
-1.72
-1.44
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563
ระดับ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ
2563
54.51
26.36
36.29
37.15
38.58
2562
48.93
31.29
34.77
30.01
36.25
ผลต่าง
+5.58
-4.93
+1.52
+7.14
+2.33
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุกวิชาต่ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. แต่ในวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าปีการศึกษา 2562
สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
จานวนโรงเรียนเข้าสอบ 35 แห่ง ผู้เข้าสอบ 663 คน จากจานวนทั้งหมด 1,024 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
ระดับ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ
เขตพื้นที่
50.38
20.34
27.25
28.60
31.64
ประเทศ
54.29
25.46
29.89
34.38
36.01
ผลต่าง
-3.91
-5.12
-2.64
-5.78
-4.37
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับสังกัด (สพฐ.)
ระดับ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ
เขตพื้นที่
50.28
20.34
27.25
28.60
31.64
สพฐ.
55.18
25.82
30.17
34.14
36.33
ผลต่าง
-4.90
-5.48
-2.92
-5.54
-4.69
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563
ระดับ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชำ
2563
50.38
20.34
27.25
28.60
31.64
2562
52.40
22.69
28.79
28.43
33.08
ผลต่าง
-2.02
-2.35
-1.54
+0.17
-1.44
ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู้ เ รี ย น (Reading Test : RT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ทุกวิชาต่ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. แต่ทุกด้านสูงกว่าปีการศึกษา 2562
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สรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
(โรงเรียนเข้าสอบ 135 แห่ง ผู้เข้าสอบ 2,574 คน (ปกติ 2,124 คน พิเศษ 429 คน walk in 21 คน)
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ ละระดับประเทศ
ระดับ
ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน
เขตพื้นที่
71.44
69.34
70.39
ประเทศ
74.14
71.86
73.02
ผลต่าง
-2.70
-2.52
-2.63

ระดับ
เขตพื้นที่
สพฐ.
ผลต่าง

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ ละระดับสังกัด (สพฐ.)
ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน
71.44
69.34
70.39
74.13
72.23
73.20
-2.69
-2.89
-2.81

ระดับ
2563
2562
ผลต่าง

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563
ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน
71.44
69.34
70.39
62.81
67.83
65.32
+8.63
+1.51
+5.07

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ทุกวิชาต่ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. แต่ด้านภาษาไทย สูงกว่าปีการศึกษา 2562
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
โรงเรียนเข้าสอบ 135 แห่ง ผู้เข้าสอบ 2,630 คน (ปกติ 1,934 คน พิเศษ 681 คน walk in 15 คน)
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ ละระดับประเทศ
ระดับ
ด้ำนคณิตศำสตร์
ด้ำนภำษำไทย
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน
เขตพื้นที่
37.58
47.43
42.50
ประเทศ
40.47
47.46
43.97
ผลต่าง
-2.89
-0.03
-1.47

ระดับ
เขตพื้นที่
สพฐ.
ผลต่าง

ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีแ่ ละระดับสังกัด (สพฐ.)
ด้ำนคณิตศำสตร์
ด้ำนภำษำไทย
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน
37.58
47.43
42.50
41.30
47.76
44.53
-3.72
-0.33
-2.03

ระดับ
2563
2562
ผลต่าง

ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563
ด้ำนคณิตศำสตร์
ด้ำนภำษำไทย
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน
37.58
47.43
42.50
44.53
45.89
45.21
-6.95
+1.54
-2.71

ปัญหำ อุปสรรค
1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบทาให้สถานศึกษา
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และไม่สามารถจัดการอบรมครูแบบ face to face เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้
2. ด้วยศึกษานิเทศก์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติงาน รับภาระ
งานอื่ น มาก จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารนิ เ ทศ ชี้ แ นะ เพื่ อ การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ไม่ต่อเนื่อง และทั่วถึงทุกโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. การวัดและประเมินผลมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนาผลไปใช้ให้เกิดการพัฒนา จึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้
- ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง วิเคราะห์ผลการประเมิน RT, NT และ O-NET อย่างละเอียด
- สถานศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ คะแนนสอบ ทั้ ง ด้ า นการบริห ารจั ด การของผู้ บริหาร
การจัดการเรียนการสอนของครู ศักยภาพของผู้เรียน และปัจจัยภายนอก แล้วจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การนิเทศ ชี้แนะ กากับ ติดตาม ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มที่ ควรให้ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งจังหวัด เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบทุกระดับ
ทุกสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีข้อมูลผลการสอบอย่างละเอียดของทุก
โรงเรียนในจังหวัด แล้วนาไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดได้
3. กำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
งบบุคลำกร

งบเงินอุดหนุน,
105,281,118.0
0, 52.02%

งบลงทุน

งบกลำง,
5,690,041.53
, 2.81%

งบดำเนินงำน

งบบุคลำกร,
13,133,940.0
0, 6.49%

งบลงทุน,
33,940,404.64,
16.77%

งบดำเนินงำน,
44,357,034.39,
21.92%

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงำน/งบประมำณ

งบประมำณ/บำท

คิดเป็นร้อยละ

งบบุคลากร

13,133,940.00

6.49

งบลงทุน

33,940,404.64

16.77

งบดาเนินงาน

44,357,034.39

21.92

งบเงินอุดหนุน

105,281,118.00

52.02

งบกลาง

5,690,041.53

2.81

รวมทั้งสิ้น

202,402,538.56

100.00

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
4. งบพัฒนำตำมนโยบำย ปีงบประมำณ 2564 จำนวน 3,000,000 บำท

งบพัฒนำตำมนโยบำย ปีงบประมำณ 2564 จำนวน 3,000,000 บำท
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 1

นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 2

นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 3

นโยบายที่ 4

นโยบายที่ 4

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย
นโยบายที่ 2 โอกาส
นโยบายที่ 3 คุณภาพ
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.สระบุรี เขต 2
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๕. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
นโยบำย/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
ร้อยละ 8๕
ไม่บรรลุ
สร้างภูมคิ ุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา
ร้อยละ 80
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เพิ่มขึ้น
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
70
บรรลุ
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ประถมศึกษาและ
ร้อยละ
ไม่บรรลุ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
100
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม
ร้อยละ
ไม่บรรลุ
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
100
นานาชาติตามโครงการ PISA
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ร้อยละ 80
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 3
ร้อยละ 80
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน
ร้อยละ
บรรลุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
100
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
ร้อยละ
บรรลุ
ได้ศึกต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
100
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
ร้อยละ
ได้ศึกต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
100
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
ร้อยละ 78
ได้ศึกต่อในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ร้อยละ 80
บรรลุ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ
ระดับคุณภำพ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.)
มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0
ของ กพร.สพฐ.)
มำตรฐำนที่ ๓ สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดีมาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริม
มีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
สนับสนุนการพัฒนางานที่สะท้อนถึงสภาพปัญหา
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน โดยมีขั้นตอนชัดเจน
ดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย มีการพัฒนา
ต่อยอดผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา และสามารถเป็นแนวทางหรือ
แบบอย่างให้กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ
ควรมีแนวทางการพัฒนาต่อยอดที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้มากยิ่งขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
ดีมาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการส่งเสริม
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สนับสนุน กากับติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกขนาด และสะท้อนสภาพปัญหา พร้อมทั้งมี
โครงการ กิจกรรม กระบวนการดาเนินงานที่พัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน มีการสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ดีมาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
สนับสนุนการพัฒนา ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน
ตามหลักสูตร ประกอบด้วย
ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา
๑) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
โดยจัดให้มีโครงการ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพ
๒) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียน ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียน
ระดับชาติ (Nation Test:NT)
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิด
๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
วิเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
การจัดการเรียน การสอนด้วยรูปแบบวิธีการ
๔) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรู้ ของผู้เรียน
๕) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
จนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน
อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริม สนับสนุน การนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ
ระดับคุณภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และ
ดีเยี่ยม
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการ ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย
1) จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1
2) อัตราการออกกลางคันลดลง
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน
ที่จบ ชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6
4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความต้องการ พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับ การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากร
พอใช้
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา
มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3

ดีเยี่ยม

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
ทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียน
ปกติและกลุ่มผู้เรียน ที่มีความต้องการพิเศษ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม มีการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน ในการนาไปใช้ประกอบอาชีพ
ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดทาข้อมูล สารสนเทศ
ที่เป็นระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากร ของเขตพื้นที่การศึกษา
ในทุกระดับ เสนอผลงานเข้ารับการประเมิน
ที่ชัดเจน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีแนวทาง
การสร้างแรงจูงใจในการเสนอผลงานเข้ารับการ
ประเมินในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนักและ
เห็นความสาคัญการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ที่มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน เพื่อนาข้อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควรใช้
กระบวนการวิจัยช่วยในการแสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน
จุดที่ควรพัฒนา ที่สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง

ดีเยี่ยม

5. รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ITA Online)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน ๒๒๕ เขต โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้คะแนนรวม 96.38 อยู่ใน
ระดับ“AA” และมีผลคะแนนในลาดับที่ 47
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ในส่ วนนี้ เป็ นการประเมิ นศั กยภาพการพั ฒนาการศึ กษาในปั จจุ บั น และโอกาสการพั ฒนาในอนาคต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงกั บ
เศรษฐกิ จโลก เทคโนโลยี ใหม่ ๆ โครงสร้ างประชากรของโลกที่ เข้ าสู่ สังคมผู้ สูงอายุ และสภาวะแวดล้ อมของโลก
ที่เปลี่ยนไป ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งด้านบวก และลบต่อการพัฒนาการศึกษา สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค เพื่อกาหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาได้ ดังนี้
สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลกระทบต่อองค์กร 1. ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ (Customer Behavior : C)
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1.1. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกตาบล
1.1. ชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่ง มีสภาพเสื่อมโทรม
ส่งผลให้สามารถให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นแหล่งอบายมุข ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ให้ประชากรวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
ไม่พึงประสงค์
ครอบคลุมทุกพื้นที่
1.๒. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งเชื่อว่า โรงเรียนเอกชน
๑.2.ประชาชน/ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ จัดการศึกษามีคุณภาพที่ดี จึงส่งบุตรหลานไปเรียน
การบริการ ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ
ในโรงเรียนเอกชน ส่งผลให้นักเรียนมาเรียนโรงเรียน
ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านความพร้อม ในสังกัดลดลง
ในการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการ
๑.๓ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีค่านิยมส่งบุตรหลาน
และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่มารับบริการ รวมถึง เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง และมีการ
ข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนางานการจัดการศึกษา
แข่งขันกันสูง ส่งผลให้จานวนสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขั้นพื้นฐาน ก่อให้เกิดความมั่นใจและส่งบุตรหลาน
ในชนบทเพิ่มขึ้น
เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด
1.๔ สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยวและ
1.3 โรงเรียนในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพ
ครอบครัวแตกแยกมากขึ้น ทาให้บทบาทในการอบรม
การศึกษา และได้รับการรับรองจากสานักงานรับรอง เลี้ยงดู ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้
น้อยลง นาไปสู่พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา
และส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ผลกระทบต่อองค์กร 2. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย P : Political & Legal
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
2.๑. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสาคัญ 2.1. ระบบการเมืองและประชาธิปไตย
ในด้านการศึกษา“การพัฒนาทุนมนุษย์”ทาให้
ขาดเสถียรภาพ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการ
สถานศึกษา มีความพร้อมและคล่องตัวในการบริหาร ศึกษาตามสถานะการณ์การเมือง ส่งผลให้การ
จัดการส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา
ศักยภาพ
ขาดความต่อเนื่องไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม
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ผลกระทบต่อองค์กร 2. ด้ำนกำรเมือง
โอกำส (Opportunities)
๒.๒ นโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
2.๓. นโยบายปฏิรูปการศึกษาตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้าน
เพิ่มโอกาส ได้กาหนดเป้าหมายรวมให้คนไทยทุกคน
มีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ ประสาน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.4. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้กาหนดตาแหน่ง รวมทั้งการให้มีและ
เลื่อนวิทยะฐานะ ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.5. การกระจายอานาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
และสถานศึกษาในด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ส่งผลให้การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
2.6. ระเบียบปฏิบัติที่กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
องค์คณะบุคคลทางการศึกษาทุกระดับ ล้วนสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๗ การมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ให้ควำมสำคัญและ
มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น
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และกฎหมำย P : Political & Legal (ต่อ)
อุปสรรค (Threats)
2.๒. การกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานจากนโยบาย
ส่วนกลางมากเกินไป ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไม่สามารถดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
2.๓. พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาหนดให้ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ มีและเลื่อน
วิทยฐานะ ไม่ครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 38 ค (2) ส่งผลให้ขาดขวัญกาลังใจ
มีผลกระทบต่อการพัฒนางาน
2.๔. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนดให้มีและเลื่อนวิทยฐานะไม่สอดคล้อง
สภาพจริง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการบางส่วน
ขาดขวัญ กาลังใจ ส่งผลต่อการพัฒนางาน
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ผลกระทบต่อองค์กร 3. ด้ำนเศรษฐกิจ E : Economic
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
3.1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 5 อาเภอในเขตบริการ
3.1. อาเภอในเขตบริการของ สพป.สระบุรี เขต 2
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ส่วนมากเป็นเขต
ส่วนมากเป็นเขตอุตสาหกรรม /การเกษตร แนวโน้ม
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาวะเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มีประชากรพลัดถิ่น
ค่อนข้างดี ประชากรในพื้นที่มีการประกอบอาชีพ
มาหางานทาและพาบุตรหลานมาด้วย บางครั้งมี
3.2. ภาคเอกชน ภาคสถานประกอบการ โรงงาน
อัตราการว่างงาน ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่อการ
ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนได้
จัดการศึกษา
อย่างเต็มที่ เนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
อีกทั้งด้านแรงงานผู้อพยพย้ายถิ่น ทาให้มีผลกระทบ
ต่อนักเรียน ต้องย้ายตาม
๓.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้ผู้ปกครอง
บางส่วนตกงาน บางส่วนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพลดลง จึงไม่สามารถจัดหาสื่อ-วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้ นอกเหนือจากที่รัฐจัดหาให้
ให้กับบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาผู้เรียน
ผลกระทบต่อองค์กร 4. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม S : Social & Culture
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
4.1 บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกให้การ
4.1 ประชากรกลุ่มอายุการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สนับสนุน ระดมทรัพยากรส่งผลให้สถานศึกษา
ลดจานวนลงอย่างต่อเนื่องทาให้มีสถานศึกษา
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่า
4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย ในการจัดการศึกษา
ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
4.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ทาให้เกิดสังคม
การดารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
ไร้พรมแดน การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นไปอย่าง
ความเป็นชาติไทย
รวดเร็ว ก่อให้เกิดค่านิยมใหม่ ไม่เคารพกฎระเบียบ
4.3 สังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมเกษตรกรรม
ส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมของ
สอดคล้องกับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ผู้เรียน และการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
พอเพียงจากโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน
ส่งผลให้สังคมมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านและใกล้ตัว
เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มเสี่ยง ยาเสพติด
พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อทางเว็บไซด์
4.3 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ การหย่าร้างมีสถิติ
สูงขึ้น ทาให้เด็กขาดความอบอุ่น ไม่มีผู้ปกครองดูแล
ถูกทอดทิ้งเป็นภาระให้ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการมาเรียน
และการออกกลางคัน การเรียนไม่ต่อเนื่อง
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
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ผลกระทบต่อองค์กร 5. ด้ำนเทคโนโลยี T : Technology
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีการ
5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ อย่างรวดเร็วไม่สมดุลกับการพัฒนาการศึกษา ส่งผล
4.0 และยุคดิจิทัล
ให้นักเรียนส่วนหนึ่งเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่
5.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สานักงาน พึงประสงค์ได้ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่าง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานามาประยุกต์ใช้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนานักเรียน
ในการบริหารจัดการได้สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ และทาให้นักเรียนก้าวสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่ขาดความยั้งคิด ไตร่ตรอง ก่อให้เกิดผลเสีย
5.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการ
มากกว่าผลดี
ติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
5.2 สื่อและวัตถุโฆษณามีแนวโน้มยั่วยุพฤติกรรม
บริหารจัดการภายในสานักงาน และติดต่อสื่อสารกับ ทางสังคมในด้านลบมากขึ้น เช่น ก่ออาชญากรรม
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น เนื่องจากมี Hardware
มีสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร จับกลุ่มเป็นแก๊ง
และ Software ที่เพียงพอ
มีพฤติกรรมก้าวร้าวตบตีกันโดยเฉพาะเพศหญิง
5.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้โรงเรียน มีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้น
สามารถนาเทคโนโลยี มาเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม
ความสนใจและใช้สื่อสาร ประสานงานได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในช่วงการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid - 19)
5.๕ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน
และ ผู้ปกครอง มีการปรับตัวในการเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี ได้ง่ายขึ้น ครูมี
การพัฒนาตนเอง โดยใช้ ICT เข้ามามีส่วนช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
ผลกระทบต่อองค์กร 1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย S1 : Structure & Policy
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1.๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกาหนด
1.1 โครงสร้างของบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง
บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างการบริหารจัดการ
ไม่เพียงพอต่อภารกิจงานที่รับผิดชอบ
๑.๒ กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยในสำนักงำนเขต
และคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจที่ชัดเจน
1.๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงาน พื้นที่กำรศึกษำ แต่ไม่สนับสนุนกรอบอัตรำกำลัง
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และกฎหมายที่วางไว้ เพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มกฎหมำยและคดี กลุ่มพัฒนำครู
1.3. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกพื้นที่
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
มีการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายการศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ส่งผลให้ภำระงำนล้นคน และมีผลกำรดำเนินงำนที่ไม่
และมีความเสมอภาค
เกิดประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
1.๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการกระจาย
อานาจในการบริหารจัดการ ในรูปแบบสหวิทยศึกษา
จานวนนวน 14 สหวิทยศึกษา เพื่อช่วยยกระดับการ
บริหารจัดการในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการต่างๆ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลกระทบต่อองค์กร 2. ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน (Strategy : S2)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
2.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดวิสัยทัศน์ 2.1 นโยบายที่กาหนดไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่มี
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน
ความต่อเนื่อง นโยบายเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้
การเมือง เป็นหลัก
กระบวนการ มีส่วนร่วมและดาเนินการวิเคราะห์
2.2. โครงการบางโครงการ ไม่สามารถดาเนิน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ด้วยเทคนิค
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กาหนดได้
SWOT Analysis ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ของหน่วยงาน
2019 (Covid - 19)
2.2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขององค์กรอย่างชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฎิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลกระทบต่อองค์กร 2. ด้ำนกลยุทธ์ ของหน่วยงำน (Strategy : S2) ต่อ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
2.3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และ
ระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากใช้กระบวนการ
วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
ผลกระทบต่อองค์กร 3. ด้ำนระบบในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (System : S3)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
3.1 สานักงานเขตพื่นที่การศึกษา มีกระบวนการ
3.1. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
บริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนในสาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ 50
เนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้อง กับระเบียบ
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
กฎหมาย มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
และหลักการกระจายอานาจ รวมถึงคู่มือการ
ทักษะด้าน ICT และการบริการด้านการซ่อมแซม
ปฏิบัติงาน
บารุงรักษาอุปกรณ์ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
3.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่คล่องตัว
๓.๓ สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสานักงานเขต
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี
พื้นที่การศึกษา และติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมี Hardware และ Software และพัสดุ
ที่เพียงพอ
3.3 สานักงานเขตพื่นที่การศึกษา มีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่เป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารและมี
ข้อมูลสาหรับการวางแผนเนื่องด้วยมีการกาหนด
รูปแบบการกากับติดตามและประเมินผลเป็นระบบ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์
๓.๔. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขที่มี
ข้อจากัดด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3.๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง นักเรียน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันท่วงที ช่วงบรรเทาและแบ่ง
เบาภาระของครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุต่างๆ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้ง ด้านร่างกาย
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนให้มีทักษะในการดารงชีวิต
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ผลกระทบต่อองค์กร 4. ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (Style : S4)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
4.1. การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.1. การกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานขาดความ
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากผู้บริหารมี
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ส่งผลให้ภารกิจบางส่วน
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นา ความสามารถในการ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
บริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์สูง กอรปกับ
มีเทคนิคการบริหารงานที่ทันสมัย มีค่านิยม
อุดมการณ์ มีการประกาศนโยบาย และแนวคิด
หลักการบริหารงานที่ชัดเจน และสามารถนาลงสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานได้กระจายอานาจ
ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ที่กาหนด
4.3 การนาระบบเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการเป็นแกนหลักในการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป ลดค่าใช้จ่ายเวลาและขั้นตอน
ส่งผลให้สถานศึกษามีความพึงพอใจ
4.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะองค์คณะ
บุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา และการดาเนินงานในรูปแบบของสหวิทย
ศึกษา เป็นต้น
ผลกระทบต่อองค์กร 5. ด้ำนบุคลำกร/สมำชิกในหน่วยงำน (Staff: S5)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
5.๑. ครูบางส่วนยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้
5.1. บุคลากรทุกระดับในสานักงานเขตพื้นที่
สอดคล้องกับสถานการ์ในปัจจุบัน
การศึกษาปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนด 5.๒. ครูส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่นอกเขตจังหวัด
สระบุรี เมื่อครบกาหนดระยะเวลา จึงย้ายกลับถิ่น
เนื่องจากบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม
ฐาน ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดขาดแคลนครูและ
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ รวมถึงมีการ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเฉพาะด้าน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕.๓. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
5.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ครูบางส่วน
โดยเฉพาะครูผู้สอนมีความสามารถตามมาตรฐาน
ขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทาให้การ
วิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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ผลกระทบต่อองค์กร 6. ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน (Skills : S6)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
6.1. บุคลากรส่วนใหญ่ใน สานักงานเขตพื้นที่
6.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขาดแคลนบุคลากร
การศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ICT
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
6.2 ผลกระทบจากจากการปรับโครงสร้าง ทาให้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เนื่องจากบุคลากรมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขาดแคลนบุคลากร
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นจานวนมาก และภาระงาน
ตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น บางประเด็นซ้าซ้อน
6.2. บุคลากรส่วนใหญ่ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีการจัดทา
แผนพัฒนาตนเอง จึงสามารถปฏิบัติงานได้ผลสาเร็จ
สอดคล้องกับสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ
ผลกระทบต่อองค์กร 7. ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน (Shared Values :S7)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
7.1. บุคลากรส่วนใหญ่ มีค่านิยมในการทางานแบบมี 7.1. บุคลากรบางส่วน ยึดรูปแบบและวิธีการสอน/
ส่วนร่วม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้”
การทางานแบบเดิมๆ ทาให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา ส่งผลการดาเนินงานเกิดความล่าช้า และการจัดการ
เรียนการสอน ไม่เกิดประสิทธิภาพ เท่าที่ควร

สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
จากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคขัดขวาง พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส
ได้รับการสนั บสนุนและมี ปั จจัยภายในหน่วยงานที่มี ประสิ ทธิ ภาพ มีการร่วมมือร่วมใจในการท างานส่ง ผลให้
หน่ วยงานประสบผลส าเร็ จ มี คุ ณภาพเป็ นที่ ยอมรั บของคนทั่ วไป จึ งสรุ ปได้ ว่ า มี สถานการณ์ แบบผู้ แสวงหา
(Prospector) หรือแบบดาวรุ่ง (Star) เหมาะสาหรับการพัฒนาเชิงรุก โดยใช้กลยุทธ์สร้างความเจริญเติบโต รักษา
สถานการณ์ไว้อย่าให้ตกต่า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและกาจัด/ลดจุดอ่อนที่มีอยู่ให้หมดไป เพื่อจะได้เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพเป็นเลิศได้มาตรฐาน และมีสมรรถนะสูง

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นายุทธศาสตร์ นโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทและอานาจหน้าที่ โดยการวางแผนการดาเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ร่วมคิ ด ร่ วมแก้ ปั ญ หา ก าหนดทิ ศทาง วางแผนการท างาน ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ เป้ าประสงค์ โดยการ
วางแผนการด าเนิ นงานที่ มี ประสิ ทธิภาพ สนั บสนุ น ส่ งเสริม พั ฒนาเป็ นจุ ดเชื่ อมประสานการปฏิ บั ติ งานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด โดยการกาหนดแนวทางการพัฒนาและการดาเนินงานที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560
มาตรา 54 รัฐต้องด าเนิ นการให้ เด็ กทุ กคนได้ รับการศึ กษาเป็ นเวลา 12 ปี ตั้ งแต่ ก่ อนวัยเรี ยนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกั บ วั ย โดยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้ องด าเนิ นการให้ ประชาชนได้ รั บการศึ กษาตามความต้ องการในระบบต่ างๆ รวมทั้ งส่ งเสริมให้ มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึ กษาทุ กระดั บ โดยรัฐมี หน้ าที่ ด าเนิ นการ ก ากั บ ส่ งเสริม และสนั บสนุ นให้ การจั ดการศึ กษาดั งกล่ าว
มีคุ ณภาพและได้ มาตรฐานสากล ทั้ งนี้ ตามกฎหมายว่ าด้วยการศึ กษาแห่ งชาติ ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องมี บทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ การดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนิ นการให้ เด็ กเล็กได้รับการดู แลและพั ฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึ กษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัด
ของตน ให้ จัดตั้งกองทุ นเพื่ อใช้ในการช่วยเหลื อผู้ ขาดแคลนทุ นทรัพย์ เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกาหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ได้ น ากรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิ รูปประเทศด้ านการศึ กษา แผนการศึ กษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
นโยบายส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕ ๖ ๔ – ๒ ๕ ๖ ๕
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด สระบุ รี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และบริบทต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
มาเชื่ อ มโยงกั บ อ านาจหน้ าที่ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 2 และก าหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2) เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์หลัก :
1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายความมั่นคง
1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุ กระดั บ ทั้ งระดั บประเทศ สั งคม ชุ มชน ครั วเรื อน และปั จเจกบุ คคล และมี ความมั่ นคงในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
2. ประเทศมี ความมั่ นคงในเอกราชและอธิ ปไตย มี สถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริ ย์
ที่เข้มแข็ ง เป็นศู นย์กลางและที่ ยึดเหนี่ ยวจิ ตใจของประชาชน ระบบการเมืองมี ความมั่ นคงเป็ นกลไกที่ น าไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
เป้าหมายความมั่งคั่ง
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ มรายได้สู ง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสั งคมแห่งอนาคต และเป็ นจุดส าคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิ ภาคทั้ งการคมนาคมขนส่ ง
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การผลิ ต การค้ าการลงทุ น และการท าธุ รกิ จ มีบทบาทส าคั ญในระดั บภู มิ ภาคและระดั บโลก เกิ ดสายสั มพั นธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายความยั่งยืน
1. การพั ฒ นาที่ สามารถสร้ างความเจริ ญ รายได้ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ เพิ่ มขึ้ น
อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นการเจริ ญ เติ บโตของเศรษฐกิ จที่ ไม่ ใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ เกิ นพอดี ไม่ สร้ างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 23 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย 1) ความมั่ น คง 2) การต่ างประเทศ 3) การพั ฒ นา
การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพั ฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ 10) การปรับ เปลี่ย นค่ านิ ย มและวั ฒ นธรรม 11) การพั ฒ นา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพ
การกี ฬ า ๑5) พลั ง ทางสั ง คม 16) เศรษฐกิ จ ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครั ฐ 21) การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ
23) การวิจั ย และพั ฒ นานวั ตกรรม ซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้รั บ มอบหมายให้ เป็ น องค์ กรเจ้ าภาพหลั ก
ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วมในประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่
1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่ ส มวั ย ทุ ก ด้ า น โดยการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการสอนและปรั บ ปรุ ง สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒ นาทักษะสาคัญ ด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด ความจา
ทั ก ษะการควบคุ ม อารมณ์ ทั ก ษะการวางแผนและการจั ด ระบบ ทั ก ษะการรู้ จั ก ประเมิ น ตนเอง
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ควบคู่ กั บ การยกระดั บ บุ ค ลากรในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทั ก ษะความรู้ จริย ธรรม
และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทางานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรือ สถานศึก ษา เพื่ อเสริม สร้ างศัก ยภาพด้ านความฉลาดทางเชาวน์ปั ญ ญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/
วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญ หา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้
1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนา
ระบบการเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต และ 5) สร้างระบบการศึก ษาเพื่ อเป็น เลิ ศทางวิชาการระดับ นานาชาติ และ
มีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญ ญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒ นา คือ
1) พัฒ นาและส่งเสริม พหุปั ญ ญา 2) สร้างเส้น ทางอาชี พ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนั บสนุ น
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
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3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานี้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ๔ ด้าน มีแผนงาน
เพื่อการปฏิรูป ๗ เรื่อง จาแนกในรายละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม ๒๙ ประเด็น
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม
(๑.๑) ผลลั พธ์ ทางการศึ กษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้ งด้ านความรู้ ทั กษะเจตคติ
ที่ ถู กต้ อง และรู้ จั กดู แลสุ ขภาพเพื่ อการจั ดการในเรื่ องการด ารงชี วิ ตของตนเอง และการใช้ ชี วิ ตร่ วมกั บผู้ อื่ น
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ วรรค ๔
(๑.๒) ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู
(๑.๓) หลั กสู ตรและกระบวนการจั ดการศึ กษาและการเรี ยนรู้ (educational core processes)
ที่ยืดหยุ่นหลากหลายถูกต้องทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทางสังคม
ที่ถูกต้อง
(๑.๔) สถานศึ ก ษาและระบบสนั บ สนุ น (educational institutions and support systems)
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษาตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ งบประมาณ
และเทคโนโลยี
๒. ลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา (reduce disparity in education) เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย
(๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)
(๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พั ฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)
(๒.๓) โอกาสในการได้ รับประโยชน์ จากการเรี ยนรู้และการพั ฒนาทั กษะในการประกอบอาชี พ
ที่ เหมาะสมกั บ ศั กยภาพตามความถนั ดของผู้ เรี ยน (equity in benefiting from aptitude-based quality of
education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and
competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นาริเริ่ม
สร้ างสรรค์ นวั ตกรรมใหม่ ๆ และการผลิ ตนั กวิ จั ยและนั กเทคโนโลยี ชั้ นแนวหน้ าให้ สามารถต่ อยอดงานวิ จั ย
ที่ สามารถตอบโจทย์ การพั ฒนาประเทศ โดยการสร้างความร่ วมมื อและเชื่ อมต่ อกั บสถาบั นวิ จั ยอื่ นๆ ทั่ วโลก
สอดคล้ องกั บทิ ศทางการขั บเคลื่ อนทางเศรษฐกิ จสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้ งสถาบั นการศึ กษา
ของไทย และระบบการศึกษาไทย ต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นนาอื่นๆ
๔. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความ
หลากหลายของการจั ด การศึ ก ษาและสร้ า งเสริ ม ธรรมาภิ บาล (improve Efficiency, agility and good
governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่าความโปร่งใสความรับผิดชอบคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งนี้ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑–๓ ข้างต้น
อย่ างครอบคลุ มและสมดุ ล (balanced and inclusive achievement) ทั้ งนี้ การศึ ก ษาที่ จะได้ รั บ การปฏิ รู ป
ตามวัตถุประสงค์ ที่ กล่าวถึ งข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชี วิต มิ ได้จ ากั ดเฉพาะการจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น
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กอปศ. ได้กาหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา
ข้างต้นไว้ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่
๑. การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวนจัดทาแก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเพื่อการจัดการศึกษา
๓. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
๕. การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
มีประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น ได้แก่
๑. การพัฒนาระบบการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจ
วินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย
๒. การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรูปเพือ่ ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่
๑. การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ
๓. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์
มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่
๑. การผลิตครูและการคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
๒. การพัฒนาวิชาชีพครู
๓. เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
๔. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
๕. องค์กรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
มีประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก่
๑. การปรั บหลั กสู ตรพร้ อมกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนและการประเมิ น เพื่ อพั ฒนาการเรี ยนรู้
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
๓. การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
๔. ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
๕. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
๖. การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๗. การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
๘. การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum and
Learning)
เรื่องที่ ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่
๑. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
๒. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
๓. การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization
for Educational and Learning Reform)
มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่
๑. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning
Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))
๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
๓. การพั ฒ นาความเป็ น พลเมื องดิ จิ ทั ล (digital citizenship) ในด้า นความฉลาดรู้ดิ จิทั ล (digital
literacy) ค ว า ม ฉ ล า ด รู้ ส า ร ส น เท ศ (information literacy) ค ว า ม ฉ ล า ด รู้ สื่ อ (media literacy)
เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อน
การรู้กติกามารยาทจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม มี ระเบี ยบวิ นั ยค่ านิ ยมที่ ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่ อให้คนไทยมี ความมั่นคงทางเศรษฐกิ จและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริ การทางสั งคมที่ มี คุ ณภาพ ผู้ ด้ อยโอกาสได้ รั บการพั ฒนาศั กยภาพ รวมทั้ งชุ มชนมี ความเข้มแข็ งพึ่ งพา
ตนเองได้
3. เพื่ อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มี เสถียรภาพ และมี ความยั่ งยืน สร้างความเข้ มแข็ งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุ นการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่ อ ผลั กดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต่ างๆ ทั้ งในระดั บ
อนุ ภูมิภาค ภู มิภาค และนานาชาติได้ อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก
เป้ าหมายรวม เพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ดั งกล่ าว ได้ ก าหนดเป้ าหมายรวมการพั ฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
๑.. คนไทยมี คุ ณลั กษณะเป็ นคนไทยที่ สมบู รณ์ มี วิ นั ย มีทั ศนคติ และพฤติ กรรมตามบรรทั ดฐาน
ที่ ดี ของสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื องตื่ น รู้ มี ความสามารถในการปรั บตั วอย่ างได้ อ ย่ างรู้ เท่ าทั น สถานการณ์
มีความรับผิ ดชอบและทาประโยชน์ ต่อส่ วนรวม มีสุ ขภาพกายและใจที่ดี มี ความเจริญงอกงามทางจิ ตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๒. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มี ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็ นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ กที่เข้มแข็ ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลี่อมล้า โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ างและพั ฒ นาศั กยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ให้ ความส าคั ญ กั บการ
วางรากฐาน การพั ฒนาคนให้ มีความสมบู รณ์ เริ่มตั้งแต่ กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ ต้องพั ฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ ดี
มีทั กษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทั กษะชี วิต เพื่ อให้เติ บโดอย่างมี คุณภาพ ควบคู่กั บการพั ฒนาคนไทย
ในทุ กช่วงวัยให้ เป็ นคนดี มี สุ ขภาวะที่ ดี มี คุ ณธรรมจริยธรรม มี ระเบี ยบวินั ย มี จิ ตส านึ กที่ ดี ต่อสั งคมส่ วนรวม
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบัน
ทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชีวัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับ การศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชีวัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ตัวชี้วัด 1.1 ประชาการอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิ บัติตนที่สะท้ อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชีว้ ัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้ า หมาย 3 คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรั บ เปลี่ ย นค่ านิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.1 ส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก ปฐมวั ยมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะทางสมองและทั กษะทางสัง คม
ที่เหมาะสม
3.2.2 พั ฒ นาเด็ก วัย เรี ยนและวัย รุ่น ให้ มีทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ อ ย่ างเป็ น ระบบ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนจากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กั บ พั ฒ นาการของสมองแต่ ล ะช่ ว งวั ย และเน้ น พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทค โนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพั ฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุ ขภาพ
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการ
ฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.1 ปรั บ หลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ที่ เน้ น สมรรถนะ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู
เป็นผู้แนะนา และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู
ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้ กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยง
ให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.3 จัด ทาสื่อ การเรียนรู้ที่เป็ นสื่อ อิเล็ก ทรอนิ กส์ และสามารถใช้ง านผ่ านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และ
ใช้มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.4.1 ส่ งเสริม สถาบั น การศึ กษาให้ เป็ นแหล่ง บริก ารความรู้ท างวิ ชาการที่ ทุ กคน
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุขรวมทั้งการ
ปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดาเนิ นงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดั น
ในช่ วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 11 และมุ่งเน้ นมากขึ้นในเรื่ องการเพิ่ มทั กษะแรงงานและการใช้ นโยบายแรงงาน
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ที่สนั บสนุ นการเพิ่ มผลิตภาพแรงงานและเสริ มสร้างรายได้สู งขึ้ น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิ จและสั งคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพ
สาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงิ นทุ นเพื่ อสร้ างอาชี พ และการสนั บสนุ นการเข้ าถึ งปั จจั ยการผลิ ตคุ ณภาพดี ที่ ราคาเป็ นธรรม เป็ นต้ น และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับการขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ องโดยไม่ ถู กจ ากั ดศั กยภาพจากสภาพครอบครัว พื้ นที่ และสภาพร่ างกาย การดู แล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไป
ยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้ เงินอุดหนุ นปัจจัยพื้นฐานนั กเรียนยากจนของ สพฐ. ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการให้ บริ การภาครั ฐทั้ งด้ านการศึ กษา สาธารณสุ ข และสวั สดิ การที่ มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพื้นที่โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งมาตรการที่ เป็นตัวเงินและไม่ ใช่ ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้ านพั กครู เส้ นทางความก้ าวหน้าทางอาชี พ
ที่ ชั ดเจน เพิ่ มโอกาสในการพั ฒนาครู 2) สร้างระบบความรั บผิ ดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึ กษา
โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.2 ส่ งเสริ มให้ ประชากรกลุ่ มต่ าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ มเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ พิ การ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง
ส่ ง เสริ ม บทบาทของกลุ่ ม ข้ างต้ น ในระดั บ การบริ ห ารและการตั ดสิ น ใจทั้ งในระดั บ ชาติ และระดั บ ท้ องถิ่ น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
256๕
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3. ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 ยุ ทธศาสตร์ การเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น
ประเด็ น ท้ าทายที่ ต้ องเร่ งด าเนิ นการในช่ วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ แก่ การสร้ างความมั่ น คงของฐาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และยกระดั บคุ ณภาพสิ่งแวดล้ อม เพื่ อสนั บสนุ นการเติบโตที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณภาพชี วิตของประชาชน เร่งแก้ไขปั ญหาวิกฤตสิ่ งแวดล้อมเพื่ อลดมลพิ ษที่เกิ ดจากการผลิต และการบริโภค
พั ฒ นาระบบบริ หารจั ดการที่ โปร่ งใสเป็ นธรรม ส่ งเสริ มการผลิ ตและการบริ โภคที่ เป็ นมิ ตรและสิ่ งแวดล้ อม
เป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญ เป็นลาดับแรกและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ ไขปั ญหาวิ กฤตสิ่ งแวดล้ อม ด้ วยการเร่ งรัดการควบคุ มมลพิ ษทั้ งทางอากาศ ขยะ
น้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิ ดจากการผลิ ตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมื องสีเขี ยว
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปั ญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้ นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพื่อการยัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ ร่ วมกั นในสั งคมอย่ างสั นติ ของผู้ มี ความเห็ นต่ างทางความคิ ดและอุ ดมการณ์
บนพื้ นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
256๕
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2. เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมายรวม คือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมาย 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้ วั ด 1.1 จานวนกิ จกรรมเทิ ดพระเกียรติ และเชิ ดชูสถาบั นพระมหากษั ตริย์ คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้ าหมาย 3 ประชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ มี ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้ วัด 3.2 รายได้ ครัวเรื อนเฉลี่ ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้ นที่ 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้ าหมาย 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สร้ างจิ ตส านึ กของคนในชาติ ให้ มี ความหวงแหน และธ ารงรั กษาสถาบั นชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกั นบนพื้ นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์
และชาติพั นธุ์ เพื่ อขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึ ง พั ฒนา” พร้อมทั้ งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด
การก่ อการร้ าย การโยกย้ ายถิ่ นฐาน การลั กลอบเข้ าเมื อง การค้ ามนุ ษย์ ความมั่ นคงด้ าน ไซเบอร์ ภั ยพิ บั ติ
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบและ
ธรรมาภิ บาลในสั งคมไทย เป็ นช่ วงเวลาส าคั ญ ที่ ต้ องเร่ งปฏิ รู ป การบริ หารจั ดการภาครั ฐให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจั ยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จ
บรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม
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และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่ วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตใน ปี พ.ศ. 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูง กว่าร้อยละ 50 เมื่ อสิ้น สุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้ มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่ง สร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งให้กับทุกกลุ่ม
ในสังคมผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ
การปลูกฝังจิตสานึกความชื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสัง คมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ
ผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พั ฒนากลไกและระบบการด าเนิ นงานที่ ท าให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐและผู้ ด ารง
ต าแหน่ งทางการเมื องปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ยธรรมและมาตรฐานจริ ยธรรมอย่ างเคร่ งครั ด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ และ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษ ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในกลุ่มประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญ หาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
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4) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุ จ ริต ให้ สามารถเป็ นหน่ วยงานหลั กของภาครัฐในการเฝ้ าระวั ง ป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบที่บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิ ดสร้างสรรค์
อย่ างเข้ มข้ นทั้ งในภาคธุรกิ จ ภาครัฐ และภาคประชาสั งคม รวมทั้ งให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒนาสภาวะแวดล้ อม
หรือปั จจัยพื้ นฐานที่ เอื้ออานวยทั้ งการลงทุ นด้านการวิจั ยและพั ฒนา การพั ฒนาบุ คลากรวิจั ย โครงสร้างพื้ นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริ หารจัดการ เพื่ อช่วยขั บเคลื่ อน การพั ฒนาประเทศให้ ก้าวสู่ เป้ าหมาย
ดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุ นวิจัยและพั ฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
ตัว ชี้วั ด 1.4 จ านวนบุ ค ลากรด้ านการวิ จัย และพั ฒ นาเพิ่ ม เป็ น 25 คนต่ อ ประชากร
10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
เพื่ อผู้ พิ การ เทคโนโลยี เพื่ อผู้ สู งอายุ เทคโนโลยี ทางการแพทย์ (ยาและวั คซี น) โดยอาศั ยกลไกการด าเนิ นงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิ ท ยาศาสตร์ Science: S) เทคโนโลยี (Technology : T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
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๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
วิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด มุ่ ง หมายเป้ า หมายตั ว ชี วั ด และยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับนี้ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์
(Vision) ไว้ ดั งนี้ “คนไทยทุ กคนได้ รั บการศึ กษาและเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตอย่ างมี คุ ณ ภาพด ารงชี วิ ตอย่ างเป็ นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดการศึ กษา ๔ ประการคื อ ๑) เพื่ อพั ฒ นาระบบและกระบวนการจั ด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะ
ที่ สอดคล้ องกั บบทบั ญ ญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อนาประเทศไทย
ก้าวข้ามกั บดักประเทศที่ มี รายได้ ปานกลางและความเหลื่ อมล้าภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทั ศน์และ
จุ ด มุ่ งหมายในการจั ด การศึ ก ษาดั งกล่ าวข้ างต้ น แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ได้ ว างเป้ าหมายไว้ ๒ ด้ าน คื อ
เป้ าหมายด้ านผู้ เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่ งพั ฒนาผู้เรี ยนทุ กคนให้ มี คุ ณลั กษณะและทั กษะการเรียนรู้
ใน ศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
3Rs ได้ แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีม
และภาวะผู้ น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทั ก ษะด้ านการสื่ อ สารสารสนเทศและการรู้
เท่ าทั น สื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ทั ก ษะด้ านคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy) ทั กษะอาชี พ และทั กษะการเรี ยนรู้ (Career and
Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion)
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด
ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ – ๑๔ ปีทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
ที่ รั ฐต้ องจั ดให้ ฟ รี โดยไม่ เก็ บค่ าใช้ จ่ าย ผู้ เรี ยนพิ การได้ รั บการพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อบริ การทางการศึ กษา
ที่เหมาะสมทุกคนและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๒) ผู้ เรี ยนทุ กคนทุ กกลุ่ มเป้ าหมายได้ รั บบริ การการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานอย่ างเท่ าเที ยม
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
๑๕ ปี เป็นต้น
๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
แต่ ละวิ ชาผ่ านเกณฑ์ คะแนนร้ อยละ ๕๐ ขึ้ นไป เพิ่ มขึ้ น และคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบโครงการประเมิ นผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น
๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ นร้ อยละของสถานศึ กษาขนาดเล็ กที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกลดลง
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มี ระบบการบริหารงานบุ คคลครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรก
ของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ
จึงได้กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรก
ของแผน ระยะ ๕ ปีที่สองของแผน ระยะ ๕ ปีที่สามของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ายของแผน
ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้
๑.๑ คนทุ กช่ วงวั ยมี ความรั กในสถาบั นหลั กของชาติ และยึ ดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ น การจั ดกิ จกรรมของสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้ อนความรัก และการธารงรักษาสถาบั นหลั กของชาติ และการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นประมุ ข การจั ดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่ อเสริมสร้ าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมี คุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
พื้ นที่ พิ เศษมี คะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ คะแนน
ร้อยละ ๕๐ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้ าวเพิ่ มขึ้น และสถานศึกษาในพื้ นที่พิ เศษที่ จั ดอยู่ ในมาตรการจู งใจมี ระบบเงินเดือน
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เพิ่มขึ้น มีระบบกลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และผู้เรียน
ในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
๒.๑ กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ มี ตัวชี้ วัดที่สาคัญ เช่น มี ฐานข้อมูลความต้ องการกาลังคน (Demand) จาแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วน
ผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์กาลังแรงงานในสาขา
อาชีพต่างๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
มีตั วชี้ วัดที่ สาคั ญ เช่ น สั ดส่วนการผลิตกาลังคนระดั บกลางและระดับสูงจาแนกตามระดับ/ประเภทการศึ กษา
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ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษา
จั ด การศึ ก ษารู ป แบบทวิ ภ าคี /สหกิ จศึ ก ษา/หลั ก สู ต รโรงเรี ย นในโรงงานตามมาตรฐานที่ ก าหนดเพิ่ ม ขึ้ น
จานวนหลั กสูตรของสถานศึ กษาที่ จัดการศึกษาทวิวุ ฒิ (Dual Degree) เพิ่ มขึ้น จานวนสถาบั นอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชน
สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๒.๓ การวิจัยและพั ฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ น สั ดส่ วนเงิ นลงทุ นวิ จัยและพั ฒ นาของภาคเอกชนเมื่ อเที ยบกั บภาครัฐเพิ่ มขึ้ น สั ดส่ วน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่ อเทียบกับผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
เพิ่ มขึ้ น โครงการ/งานวิ จั ยเพื่ อสร้ างองค์ ความรู้/นวัตกรรมที่ น าไปใช้ ประโยชน์ ในการพั ฒนาประเทศเพิ่ มขึ้ น
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนเพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นา คื อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี สมรรถนะในสาขาที่ ตรงตาม
ความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน
ที่ มี ความเชี่ ยวชาญและเป็ นเลิ ศเฉพาะด้ าน ส่ งเสริ มการวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ และนวั ตกรรม
ที่สร้างผลผลิ ตและมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิ จและมีแผนงานและโครงการส าคัญเช่ นโครงการจั ดท าแผนผลิ ตและ
พัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพมีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นนักเรียน
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
เพิ่ มขึ้ น ผู้ สู งวั ยที่ ได้ รั บบริการการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาทั กษะอาชี พและทั กษะชี วิ ตเพิ่ มขึ้ น และมี สาขาและวิ ชาชี พ
ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็ กที่ เชื่ อมโยงกั บมาตรฐานคุ ณ ภาพเด็ กปฐมวั ยของอาเซี ยนเพิ่ มขึ้ น สถานศึ กษาในระดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ จั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตรที่ มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี คุ ณ ลั กษณะและทั กษะการเรี ยนรู้
ในศตวรรษทื่ ๒๑ เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เพิ่มขึ้น เป็นต้น
๓.๔ แหล่งเรียนรู้สื่อตาราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เข้ าถึ งได้ โดยไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่ มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ น แหล่ งเรี ยนรู้ ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ สามารถ
จัดการศึ กษา/จั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ ตลอดชี วิ ตที่ มี คุ ณภาพเพิ่ มขึ้ น สื่ อสารมวลชนที่ เผยแพร่ หรือจั ดรายการ
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เพื่ อการศึ กษาเพิ่ มขึ้ น สื่ อต าราเรี ยนและสื่ อการเรี ยนรู้ ที่ ผ่ านการรั บรองมาตรฐานคุ ณ ภาพจากหน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบและได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบและ
กลไกการทดสอบการวั ด และประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะและสมรรถนะของผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษาและผู้เรียน
ที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษาได้ มาตรฐานระดับสากล มี ตั วชี้ วัดที่ ส าคั ญ
เช่ น มี ฐานข้ อ มู ลความต้ อ งการใช้ ค รู แผนการผลิ ตครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ ก ษาในระยะ ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ าแนกตามสาขาวิชาขนาดสถานศึ กษาและจังหวัด สั ดส่ วนของการบรรจุครูที่ มาจาก
การผลิตครูในระบบปิ ดเพิ่ มขึ้น มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อให้ ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพั ฒนา
เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น
๓.๗ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคั ญ
เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งได้ รั บการพั ฒ นาให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง
ความแตกต่ างระหว่ างคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ของนั กเรี ยน
ระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น
๔.๒ การเพิ่ มโอกาสทางการศึ กษาผ่ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ลเพื่ อการศึ กษาส าหรั บคนทุ กช่ วงวัย มี ตัวชี้วั ด
ที่สาคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น
๔.๓ ระบบข้ อมู ลรายบุ คคลและสารสนเทศทางการศึ กษาที่ ครอบคลุ มถู กต้ องเป็ นปั จจุ บั นเพื่ อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึ กษาการติดตามประเมิ นและรายงานผล มีตั วชี้วัดที่ ส าคั ญ เช่ น มี ระบบฐานข้ อมู ล
รายบุ คคลที่ อ้างอิ งจากเลขที่ บั ตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ สามารถเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนฐานข้อมู ล
รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุขสังคมภูมิสารสนเทศ
แรงงานและการศึกษาและมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ
ครอบคลุมถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้
๕.๑ คนทุ กช่ วงวั ยมี จิ ตส านึ กรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมมี คุ ณธรรมจริ ยธรรมและน าแนวคิ ดตามหลั กปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนั ก ในความส าคั ญ ของการด ารงชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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๕.๒ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุ ณธรรม
จริ ยธรรมและการน าแนวคิ ดตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่ การปฏิ บั ติ มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ น
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๕.๓ การวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาองค์ ความรู้ และนวั ตกรรมด้ านการสร้ างเสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ เป็ น มิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้ อม มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ น มี ฐานข้ อมู ลด้ านการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศ
ในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
๖.๑ โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มี
เอกภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
๖.๒ ระบบการบริ หารจั ดการศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลส่ งผลต่ อคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่ างเร่ งด่ วนที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น
๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ น จ านวนองค์ กร สมาคมมู ลนิ ธิ หรื อหน่ วยงานอื่ นที่ เข้ ามาจั ดการศึ กษาหรื อร่ วมมื อกั บ
สถานศึกษาทั้งของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษา
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย เมื่อเทียบกับรัฐจาแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น
๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ แตกต่างกั นของ
ผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎระเบียบและ
ระบบการจั ดสรรเงินเพื่ อการศึ กษาที่ เอื้ อและสนองตอบคุ ณลั กษณะที่ แตกต่ างกั นของผู้ เ รี ยน ความต้ องการ
กาลังแรงงานและสภาพปั ญหาที่ แท้ จริงของประเทศ มีรู ปแบบ/แนวทางกลไกการจั ดสรรงบประมาณผ่ านด้ าน
อุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ
และส่ งเสริ มให้ ปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างเต็ มตามศั กยภาพ มี ตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญ เช่ น สถานศึ กษาที่ มี ครู เพี ยงพอต่ อการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทาหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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6. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสาคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะแผนแม่ บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็ นการพั ฒ นาศัก ยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพมนุ ษย์ การพั ฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึ ง การส่ งเสริ ม ศัก ยภาพวั ย ผู้สู งอายุ ประเด็ น การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และพหุ ปั ญ หาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากลาย และประเด็ น อื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ ง จึง ก าหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึก ษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
2. การพัฒ นาคุณ ภาพและประสิท ธิภาพครูและอาจารย์ใ นระดับการศึกษาขันพื นฐานและ
อาชี วศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะทางภาษาและดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ค รูแ ละอาจารย์ ได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี สมรรถนะ
ทั้ ง ด้ านการจั ด การเรีย นรู้ ด้ วยภาษาและดิ จิ ทั ล สามารถปรั บ วิธี ก ารเรี ยนการสอนและการใช้ สื่อ ทั น สมั ย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่ งเสริม การฝึก ทักษะดิ จิทัลในชีวิต ประจาวั น เพื่ อให้มีห น่วยงานรับ ผิดชอบพั ฒ นาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อ มูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่ วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณ ภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็ นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรั บ ระบบการประเมิ น ผลการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพ พร้ อ มจั ด ทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาทังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่ อให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ เป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
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เชื่อมโยงระบบการศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และ
การจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ ได้ รับ การดู แ ลและพั ฒ นาก่ อ นเข้ า รับ การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ร่างกาย จิ ตใจวิ นั ย อารมณ์ สั งคม และสติปั ญ ญาให้ ส มกับ วัย เพื่ อ เป็ น การขับ เคลื่อ นแผนบู ร ณาการ
การพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ตามพระราชบั ญ ญั ติการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบั ติเป็ นรูป ธรรม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center) สนั บ สนุ น
การดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึ กษาและตามบริบ ทของพื้ น ที่ สอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของประเทศทั้ ง ในปั จ จุบั น และอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พั ฒ นาทั ก ษะทางอาชีพ ส่ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาที่ เน้ น พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ของผู้ เรีย น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ ล ะช่ ว งวั ย ได้ รั บ การศึ ก ษาตามความต้ อ งการอย่ า งมี ม าตรฐาน เหมาะสม
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และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

7. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่ เ รี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต รวมทั้ ง เป็ น พลเมื อ งที่ รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ มี ค วามรั บผิ ด ชอบ และ
มีจิตสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ง มั่นในการพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพอย่ างเท่ า เที ย ม และบริห ารจั ด การศึ กษาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ก าหนดนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึ ก ษา จากภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก แบบ รวมถึ ง การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
มีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาที่ดี ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศั ก ยภาพและความถนั ด ของตนเอง รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับ หลั กสูตรเป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ที่ เน้ นการพั ฒ นาสมรรถนะหลักที่ จาเป็ น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริ ง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ครู ยุ ค ใหม่ มี ศั ก ยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูต รฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบั ติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน มี น วัต กรรมเป็ น กลไกหลั กในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูก้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
4.2 พั ฒ นาโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาดี สี่ มุ ม เมื อ ง โรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน โรงเรี ย น
ขนาดเล็ ก และโรงเรี ย นที่ ส ามารถด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ (Stand Alone) ให้ มี คุ ณ ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1–3 น้อยกว่า 20 คนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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8. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระบุรี
(พ.ศ. 256๓ – 2565)
วิสัยทัศน์
“การศึกษาจังหวัดสระบุรี มีคุณภาพระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพลเมืองดี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
เสริ ม สร้ า งคนให้ มี คุ ณ ภาพระดั บ สากล ปลุ ก จิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและเป็ นพลเมื อ งดี
ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ส่ งเสริ มการสร้ างและผลิ ตนวั ตกรรรมในกระบวนการจั ดการศึ กษา
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ความมั่นคงในชีวิต
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
4. หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา
5. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่
6. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
7. สถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาและชุมชน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์และตัวชีวัด (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีความมั่นคงในชีวิต
กลยุทธ์ มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของผู้เรียน
2. สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายน้อมนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ตัวชีวัดความสาเร็จ ได้แก่
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
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2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพระบรมราโชบายการศึกษารัชกาลที่ ๑๐
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ ่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม เนตรนารี และยุวกาชาด
7. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษามีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและชุมชนร่วมกันในการจัดการศึกษา
ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านสถานศึกษาพอเพียง
๑๐.ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านความประพฤติ ด้านคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดความสาเร็จ ได้แก่
1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาอาชีวศึกษา (V-Net)
3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net)
๔. คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
๕. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านการอ่าน (RT)
๖. จานวนรางวัลที่ผู้เรียน บุคลากร และสถานศึกษาได้รับในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
๗. จานวนสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระดับภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (APACC)
๘. จานวนสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ
๙. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามช่วงวัย
๑๐. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๑๑. จานวนผู้เรียนที่มีนวัตกรรมทางการเรียนรู้
๑๒. จานวนครูที่มีนวัตกรรมทางการสอน
๑๓. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
เป้าประสงค์ที่ 4 คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 5 หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. ผลิตและพัฒนาคนตามความต้องการของพื้นที่และตลาดแรงงาน
2. ผลักดันการวิจัยและพัฒนา ค้นหาต้นแบบตัวอย่าง นวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
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3. เปิดพื้นที่การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน
4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมของผู้เรียนและครู
5. ประสานภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวชีวัดความสาเร็จ ได้แก่
๑. จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี ได้เข้าทางานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
๓. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีพที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่และตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
๔. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา
๕. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นที่มีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา
๖. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
๗. จานวนนวัตกรรม ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเข้าประกวดและ
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
๘. จำนวนหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่เพิ่มขึ้น จัดเวที สัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม
ในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
๙. จำนวนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ร่วมพัฒนำแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เป้าประสงค์ที่ 6 คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูง
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวชีวัดความสาเร็จ ได้แก่
๑. ร้อยละของเด็กพิการและด้อยโอกาสได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
๒. ร้อยละของเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
๓. จานวนเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
๔. ร้อยละของเด็กพิการและด้อยโอกาสได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
๕. จานวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา
๖. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ร้อยละของสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
๘. ร้อ ยละของแหล่ งเรีย นรู้ ที่ได้ รับ การพั ฒ นาให้ ส ามารถให้บ ริก ารทางการศึก ษาและมี กิจ กรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๙. ร้ อ ยละของผู้ เรีย นที่ มี ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นเฉลี่ ยสู ง ขึ้ น ในสถานศึก ษาที่ มี การจั ด การเรี ย น
การสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV, DLIT และ ETV
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 7 สถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาและชุมชน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
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กลยุทธ์
1. สร้างเสริมโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่าย
2. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตประจาวัน ในสถานศึกษาและชุมชน
3. สร้างเสริมกิจนิสัยการจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ตัวชีวัดความสาเร็จ ได้แก่
1. ร้ อยละของสถานศึก ษาจั ด กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ก ารอนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิต
4. ร้อยละของผู้เรีย นทุ กระดับ การศึก ษามี พ ฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งการดารงชีวิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
๕. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการจัดการขยะ พลังงาน สิ่งแวดล้อม
๖. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้าใจและปรับพฤติกรรมในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
เป้ า ประสงค์ ที่ 8 มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
3. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลแบบบูรณาการ
4. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการ
ตัวชีวัดความสาเร็จ ได้แก่
๑. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงเข้าถึงได้
๒. ร้อยละของสถำนศึกษำสร้ำงภำคีเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๓. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
๔. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลแบบบูรณำกำร
๕. ร้อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๖. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
๗. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
๘. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา
๙. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอยู่ในระดับดีเลิศ
๑๐. ร้อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
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9. นโยบายของสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ปณิธาน
สระบุรี 2 ต้องเป็นหนึ่ง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
S = Service mind
R = Responsible & Result Based
Management
I = Integration
2=Double to the best

การบริการอย่างมิตร รวดเร็ว ใส่ใจ
รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ที่คุณภาพผู้เรียน
การบูรณาการด้านการบริหารจัดการและการศึกษา
ผลงานเป็นแบบอย่าง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
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เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการ
มีงานทา และสามารถปรับตัวในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
กากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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นโยบาย (Policy)
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4

ด้านความปลอดภัย
ด้านโอกาส
ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
สถานศึกษา ได้รับ
การดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบ สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้า และ
รองรับ วิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี

1. ร้อยละ 85
ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่
ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะที่ดีให้แก่
ตนเอง

1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และ
ดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
๒. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า ตลอดจน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
๓. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นาไปสู่ Digital Life &
Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความ
ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติและภัย
คุกคาม
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และ
สร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา

1. กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
3. กลุ่มอานวยการ
๔.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีและ
การ
สื่อสาร
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เป้าประสงค์

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

๖. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่
เหมาะสม การกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพ
ติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
๗. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุก
รูปแบบ เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและกาลังใจปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าประสงค์

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงาน

1. เด็กปฐมวัยได้เข้า
เรียนทุกคน มี
พัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกจากระบบ
การศึกษา
เด็กตกหล่น และเด็ก
ออกกลางคัน ได้รับ
การช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ

1. อัตราการเข้าเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น
2. จานวนผู้เรียน
ที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
และพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจาเป็น
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน

๑. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับ
ปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหาเฝ้าระวัง
ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี)
ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของ
ผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพของแต่ละ
บุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการ
ค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มขี ้อมูล
องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือที่
จาเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบ
การศึกษา
๔. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
2. กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา
3. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร

หน้า ๖๒

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความรัก
ในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรัก
และความภูมิใจความ
เป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่
21
3. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู

๑.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
๒. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป
๔. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) สูงกว่าปีทผี่ ่านมา
๕. ร้อยละ 90 ของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. ร้อยละ 70 ของ
สถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA
7. ร้อยละ 10 ของ
สถานศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา
8. ร้อยละ 10 ของนักเรียน
ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
9. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน

คุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี
มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สู่การปฏิบบั ัติ
2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปญ
ั ญา
(Multiple Intelligences)
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่นาไปสู่ Digital Life &
Learning
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ดาเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและ
ความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
๒.กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
3. กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล
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คุณภาพครู
7. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning /
Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับชั้น
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น
ต้นแบบที่ดีของนักเรียน ทั้งทางด้านอารมณ์
สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถใน
การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี
ความรูแ้ ละทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถใี หม่
(New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครู
มืออาชีพ
หน้า ๖๓

เป้าประสงค์

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

4. สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable
Development
Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
๑๐. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
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แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล
ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขา
ในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติของครู
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสูตรและอื่นๆ
10. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ
Career Education , Competency
Building , Creative Education
11. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อ
การเรียนรู้ (Assessment for Learning)
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา
โดยให้มีรูปแบบวิธีการทีห่ ลากหลาย เช่น
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based
Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) เป็นต้น
12. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและ
บูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจัดการเรียนรวม
13. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน รวมทั้งดาเนินการให้มีการขยายผล
14. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
15. บูรณาการการศึกษาเพื่อ การศึกษาต่อด้าน
อา ชี พ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงาน
ทาตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
16. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลสูค่ วามเป็นเลิศ

หน้า ๖๔

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
มีการนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ
คล่องตัวและเอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
มีการบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมที่มปี ระสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบริบท

ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย
1. ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา มีระบบ
บริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล

แนวทางการดาเนินงาน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big
Data) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน
และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุง
การบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการ ทั้งในภาพรวม และ
เฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยในทุกมิติ
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา สาหรับประชาชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก
3. ส่งเสริม การนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพทุกระดับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
2. กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา
3. กลุ่มนโยบายและ
แผน
4.กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
5.หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
6. กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
7.กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มอานวยการ

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและ
พื้นที่นวัตกรรม
4. สนับสนุนการจัดทามาตรฐานสาหรับ
โรงเรียนที่สามารถดาเนินการ จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารให้มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. พัฒนา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
รับการศึกษาที่มคี ุณภาพ
8. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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เป้าประสงค์

ตัวชีวัดและค่า
เป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารงบประมาณ
10. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามความต้องการและจาเป็นของผู้เรียน
และสถานศึกษา
การบริหารงานบุคคล
11.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
12. พัฒนาบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจาก
นโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการ
ให้บริการและการสร้างเครือข่ายการ
ทางาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มาตรฐานตาแหน่ง และวิทยฐานะ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพมาตรฐานตาแหน่ง
และวิทยฐานะ
13. บริหารอัตรากาลังในสถานศึกษา
เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การ
สอน และบริหารอัตรากาลังในสานักงาน
ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร
หน่วยงานทุกระดับ นาหลักธรรมาภิบาล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
15. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16.บูรณาการระบบกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ใน
สถานศึกษา

แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการารประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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ส่วนที่ 3
การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้กาหนดนโยบาย มาตรการ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด แนวทางการดาเนินงาน โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 256๕ จานวน ๕,๐๐๐,๐๐0 บาท
มีกรอบวงเงิน ดังนี้
1. งานประจาตามความจาเป็นพื้นฐาน จานวน ๓,๐00,000 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยกันไว้สาหรั บงานโครงการตามนโยบายที่ จ าเป็น เร่ง ด่วน จานวน 60,700 บาท และจั ด ท า
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จานวน ๑,๙๓๙,๓๐๐ บาท ดังนี้
ที่

นโยบายหลัก/ โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1๐๐,000 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์

2 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประจาปี 2565

10,๐00

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 4

นางกรกนก ชุ่มใจศรี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รวมนโยบายที่ ๑

1๑๐,๐00

นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
3 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

20,000

นางปาจรีย์ สังข์วงษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

4 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ของประชากรวัยเรียน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

๑๐,๐๐๐

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 3

นางสาวปรรณนภัส บัวไข มีส่วนสนับสนุน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นโยบายที่ 4

หน้า 67

ที่

นโยบายหลัก/ โครงการ

งบประมาณ

5 พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว (Home school)

๔,๐๐๐

6 สร้างเครือข่ายการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ

๓0,000

7 พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ

๔๕,000

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางกชพร ศิริปรุ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางการะเกต นิยมธรรม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

รวมนโยบายที่ ๒

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ ๑,3
มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 3

1๐๙,000

นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
๘ น้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ
“พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓๔,๐๐๐

๙ ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ สพป.สบ.2 ประจาปี 2565

๘๐,๐00

1๐ ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

๑๗,000

นางสาเริง ถาวรทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางการะเกต นิยมธรรม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางการะเกต นิยมธรรม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา

๔๒,000

๑๒ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษ
ที่ ๒๑

๑๗,000

1๓ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2๐,000

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปาจรีย์ สังข์วงษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
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หน้า 68

ที่

นโยบายหลัก/ โครงการ

งบประมาณ

1๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓0,000

1๕ ขับเคลื่อนการดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๖,000

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายอนุรักษ์ ระย้า
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกรกนก ชุ่มใจศรี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๑๖ พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ในสังกัดประจาปี 2565

4๐๐,000 นางวัชรากร เคยบรรจง

1๗ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖5

๘๐,000

๑๘ ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ประจาปี 256๕

๕0,000

๑๙ โครงการวัดและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๖5

๖๐,๐๐0

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 4

นางการะเกต นิยมธรรม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางวัชรากร เคยบรรจง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

นายอนุรักษ์ ระย้า
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

รวมนโยบายที่ ๓

๘๓๖,๐๐๐

นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๒0 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
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๔๔,๐๐๐

นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 1,2
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ที่

นโยบายหลัก/ โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๒1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานอานวยการ

๓๐๐,000 นางมาลี แก้วแววนาม

๒2 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๔0,000

๒3 โครงการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

๒๙,๐00

24 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๒๐,000

๒๕ โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่
ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model

๕๗,๐00

๒๖ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนชุมชน

๒๕,000

กลุ่มอานวยการ

หมายเหตุ
มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 1

นางสาววงเดือน หนชัย
กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววงเดือน หนชัย
กลุ่มนโยบายและแผน

นางการะเกต นิยมธรรม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววงเดือน หนชัย
กลุ่มนโยบายและแผน

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

๒๗ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก

๒๕,000

2๘ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

๕0,000

นายสุภัทรชัย กระสินหอม

๒๙ ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

๔๒,000

นายอนุรักษ์ ระย้า

๓๐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานตามภารกิจของ
กลุ่มนโยบายและแผน

๔๗,๐00

๓๑ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและพัสดุ

๗๐,๐00
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นางอารี จงอยู่สุขสันต์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

มีส่วนสนับสนุน
นโยบายที่ 4

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาววงเดือน หนชัย
กลุ่มนโยบายและแผน

นางอรสา เรืองรองธรรม
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
หน้า 70

ที่

นโยบายหลัก/ โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3๒ ติดตามตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา

2๐,๐๐0

นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์

๓๓ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล

2๒,๐๐0

นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต

๓๔ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่
ผู้ได้รับพระราชทาน ประจาปี
2561 - 2564

1๐,000

3๕ สรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้
ราชการ

1๕,๓๐๐

3๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการ
ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศ
การศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน

๖๘,000

หมายเหตุ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอาทิตยา นาคมาลี
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอาทิตยา นาคมาลี
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปาจรีย์ สังข์วงษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

รวมนโยบายที่ ๔

๘๘๔,๓๐๐

รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ

๑,๙๓๙,๓๐๐

ทั้ ง นี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ด สระบุรี ในการประชุมครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สระบุ รี อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ดาเนินการปรับเพิ่ม – ลดวงเงินงบประมาณ โครงการและกิจกรรม ตามจานวน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดโครงการ
และกิจกรรม ดังนี้
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1

สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านความปลอดภัย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ 3.1 การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร ศิริปรุ, นางการะเกต นิยมธรรม, นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ และ
นางสาวฉัตรสุดา โพธิศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์
และความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะ
ในการดารงชีวิต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกาหนดนโยบายสาคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน และ
ดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดความยั่ งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ
พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน
การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความสามารถ
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข ตามที่ สั ง คมมุ่ ง หวั ง โดยผ่ า นกระบวนการทางการศึ ก ษานั้ น
นอกจากจะดาเนิน การด้วยการส่ งเสริ มสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่ว ยเหลื อปัญหาต่า งๆ
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน
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เป็ น ต้ น ว่ า ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ปั ญ หาการระบาดของสารเสพติ ด ปั ญ หา การแข่ ง ขั น ในรู ป แบบต่ า งๆ
ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นๆ
ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความสาเร็จที่เกิดจากการพัฒนา
นักเรียนให้เป็ นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะ
บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิ ตใจ รวมถึงการสร้างทักษะ
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป
เพื่อส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษาเกิด การพัฒ นาองค์ความรู้ และความสามารถในการปฏิ บั ติ
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดทาโครงการ
สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2565
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูประจาชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจาสถานศึ ก ษา
และครูแนะแนว
2.2 เพื่อให้การดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
๒.3 เพื่อสอนและฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้าได้อย่างถูกต้อง
ตามวิธีมาตรฐานสากล และสามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้า
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ครูประจาชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 135 โรงเรียน
๓.๑.2 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน
150 คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง
นักเรียนด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาและ
สถานการณ์พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน
3.2.2 สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ มีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือนักเรียน
3.2.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้า และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้า
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๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แจ้งสถานศึกษา/ประสานวิทยากร
3. แต่งตั้งคณะทางาน
4. จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ประจาชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจา
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมภาคฤดูร้อน
“ว่ายน้าเพื่อชีวิต”ตามหลักสูตรว่ายน้า
เพื่อเอาชีวิตรอด
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

/

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางกชพร ศิริปรุ
นางการะเกต นิยมธรรม
นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นางสาวฉัตรสุดา โพธิศรี

/
/
/
/
/

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่

1
2
๓
๔

1

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
กิจกรรที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ประจาชั้น เพือ่ เป็นนักจิตวิทยาประจา
สถานศึกษา
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 140 คน คนละ 150 บาท
ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2,200 บาท
ค่าวัสดุ 3,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมภาคฤดูร้อน
“ว่ายน้าเพื่อชีวิต” ตามหลักสูตรว่ายน้า
เพื่อเอาชีวิตรอด
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม
วางแผน) 35 คน คนละ 30 บาท 1 มื้อ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

30,000

21,000
3,600
2,200
3,200

70,000

1,050
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ที่
2
3
4
5
6
7
8

งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(นักเรียน) 150 คนๆละ 120 บาท
1 วัน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(วิทยากรเจ้าหน้าที่และครูที่ดูแลเด็ก) 40
คน ๆ ละ 150 บาท 1 วัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายไวนิล
ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 วัน
ค่าเช่าชุดว่ายน้าและอุปกรณ์ว่ายน้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์
100,000
รวม
100,000
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

18,000

6,000

30,000
2,000
2,000
8,000
2,950
100,000
100,000

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ สอบถาม ติดตาม และ
และคุ้มครองนักเรียน
สรุปรายงานผล
2. ครูประจาชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยา
ประจาสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
3. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ดูแล
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ออกกลางคันลดลง
4. นักเรียนที่เข้ารับ การอบรม “ว่ายน้ า
เพื่อชีวิต” มีทักษะและสามารถช่วยเหลือ
ต น เ อ ง ไ ด้ เ มื่ อ ป ร ะ ส บ เ ห ตุ ท า ง น้ า
ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
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เครื่องมือที่ใช้
ติดตาม และรายงานผล
การดาเนินงาน
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรียนที่ เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง และ
คุ้มครองในทุกมิติด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเสริมสร้างทักษะชีวิต นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ
7.2 ครูประจาชั้นที่ทาหน้าที่นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนาแนวปฏิบัติไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.3 ครู และนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือ
ตนเองจนเอาชี วิ ต รอดจากการประสบเหตุ ท างน้ า และช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบเหตุ ท างน้ าได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามหลักมาตรฐานสากล
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
8.2 ร้อยละ 100 ของครูประจาชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
8.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และออกกลางคันลดลง
8.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม “ว่ายน้าเพื่อชีวิต” มีทักษะและสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เมื่อประสบเหตุทางน้าได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1

โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจาปี 2565
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านความปลอดภัย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๕ ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร ศิริปรุ และนางกรกนก ชุ่มใจศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ธันวาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสถานการณ การแพร ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) มี ก ารระบาด
ในวงกว้ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง แนวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด การแพร่ ร ะบาดในสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามตระหนั ก ถึ ง สถานการณดั ง กล่ า วและค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพ
ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสาคัญ โดยตระหนักอยู่ เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้ อม
จะเลวร้ายและรุนแรงแคไหน การเรียนรู ที่เข้าถึงและมีคุณภาพสาหรับเด็กไทยทุก คนเป็นเป้าหมายสู งสุ ด
ตามแนวคิ ด “การเรี ย นรู น าการศึ ก ษา โรงเรี ย นอาจหยุ ด ไดแต่ ก ารเรี ย นรู ห ยุ ด ไมได” เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย น
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนไดอย่ า งประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ภายใต้ ส ถานการณ วิ ก ฤตของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เล็งเห็นความสาคัญด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนเป็นสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการ “โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ” โดยการจัดประชุมออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒ นา
ยกระดับการดูแลสุขภาพ ด้วยการจัดระบบการบริหารจัดการให้ นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเอง นาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและบอกต่อสื่อสารผู้อื่นได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนา ยกระดับ สนับสนุนโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ”
2.2 เพื่อให้โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองได้
2.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งกระบวนการพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ มี ทั ก ษะสุ ข ภาพ
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน จานวน 1๓5 คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาวะของตนเอง
3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองที่ดี
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

1. เสนอขออนุมัติโครงการ



2. จัดทาคาสั่ง กาหนดการ/ปฏิทิน
หนังสือแจ้งเวียนเอกสารและคู่มือ
ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทางาน



ม.ค.-มี.ค.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางกชพร ศิริปรุ
นางกรกนก ชุ่มใจศรี
นางกชพร ศิริปรุ
นางกรกนก ชุ่มใจศรี

3. ดาเนินการจัดประชุมให้ความรู้โครงการ
“โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ” ผ่านระบบ
Application zoom



4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
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๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1
2
๓
๔
5

งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3,600
ค่าตอบแทนวิทยากร
1,500
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 10 คน X 150 บาท)
1,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับวิทยากร
3,000
ค่าวัสดุ
400
เอกสาร/ค่าถ่ายเอกสารและ
จัดทารูปเล่ม
10,000
รวม
10,000
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

3,600
1,500

1,500
3,000
400
10,000
10,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน - รายงาน
สามารถจัดการสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง
2. นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
- สัมภาษณ์/สอบถาม
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงาน
- แบบประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน
7.2 นักเรียนสามารถจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุข
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๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ
8.2 ร้อยละ 100 ของครูประจาชั้นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีขั้นพื้นฐาน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
8.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
พื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านโอกาส
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาจรีย์ สังข์วงษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาปฐมวั ย เป็ น การพัฒ นาเด็ กตั้ง แต่ แรกเกิ ดถึ ง 6 ปี บริบูรณ์อย่างเป็น องค์รวมบนพื้ น ฐาน
การอบรมเลี้ ย งดู และการส่ งเสริ มกระบวนการเรียนรู้ ที่ส นองต่ อธรรมชาติ พัฒ นาการของเด็กแต่ ล ะคน
ให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจ
ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีส่วนสาคัญในการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และสมดุลครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการทางานของสมองและเสริมสร้างทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
ในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกรวมทั้งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพด้วยสื่อเทคโนโลยี
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และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมาย
ของหลักสูตรด้วยการประเมินสภาพจริงที่สะท้อนถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว
สถานศึกษา และชุมชน ต้องมีส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ดชอบในการพัฒ นาเด็ก ให้ มีคุณภาพภายใต้บริบทของสั งคม
วั ฒ นธรรม และความเป็ น ไทยกั บ การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม การจั ด การเรีย นรู้ ที่ ห ลา กหลาย
ให้เด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอริ การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ไฮสโคป กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย กิจกรรม
ผ่านการเล่น สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL :“เล่นตามรอยพระยุคลบาท”การใช้สื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา และ
พร้ อ มเข้ า สู่ ก ารเรี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2
ตระหนักถึงความสาคัญโดยให้ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยกาหนดหลักการคุณภาพขอบข่ายของการจัด
การเรียนรู้ และกลไกที่จะกากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทให้ครูปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์สอดคล้องตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ คุณลักษณะ
ที่ประสงค์ประสบการณ์สาคัญนั้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในแนวทางการปฏิบัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จึ ง จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน ตามโครงการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ประจ าปี
งบประมาณ 2565
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่งเสริมให้ ครู ปฐมวัย ได้พัฒ นาการจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒ นาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2.2. เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
3.1.2 ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
3.2. เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
3.2.2 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่
สูงขึ้น
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4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศด้านปฐมวัยสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Best Practice)
3. กิจกรรมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
- การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
มอนเตสซอริ
- การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวคิดไฮสโคป
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
- บูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย
- สนามเด็กเล่นตามหลัก
การพัฒนาสมอง BBL: “เล่นตามรอย
พระยุคลบาท”
- สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- การจัดประสบการณ์โดยเครือข่าย
พ่อแม่ผู้ปกครอง
- การบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก
- การประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรประจาปี
การศึกษา
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ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางปาจรีย์ สังข์วงษา
และคณะ

√
√

√

นางปาจรีย์ สังข์วงษา
และคณะ

นางปาจรีย์ สังข์วงษา
และคณะ
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5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1
2
3

แผนการใช้จ่ายเงิน
รายการ
งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
10,000
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้านปฐมวัยสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (Best Practice)
กิจกรรมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
- การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
มอนเตสซอริ
- การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวคิดไฮสโคป
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
- บูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย
- สนามเด็กเล่นตามหลัก
10,000
10,000
การพัฒนาสมอง BBL: “เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท”
- สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- การจัดประสบการณ์โดย
เครือข่าย
พ่อแม่ผู้ปกครอง
- การบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก
- การประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรปฐมวัย
ประจาปีการศึกษา
20,000
10,000
รวม
20,000
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 4
10,000
-

-

10,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. เชิงปริมาณ
- การนิเทศติดตามการจัด
1.1 ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา ประสบการณ์
การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย
- การประเมินพัฒนาการ
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม ผู้เรียนปฐมวัย
และสติปัญญา
- การให้คาปรึกษาแนะนา
1.2 ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
- การสร้างขวัญและกาลังใจ
การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อม ในการดาเนินกิจกรรม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคมและสติปัญญา
2.2 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศติดตาม
การจัดประสบการณ์
- แบบประเมิน
พัฒนาการผู้เรียน
ปฐมวัย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นไปตามวัย
7.2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญาเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
๘.2 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
8.3 ครูปฐมวัยมีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
8.4 ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๒
กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านโอกาส
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๔ ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร ศิริปรุ และนางสาวปรรณนภัส บัวไข
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาภาคบังคั บ เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นภารกิจ หน้ าที่
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามให้โรงเรียนในสังกัดดาเนินงาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยคานึงถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น แ ก่ ป ร ะ ช า ก ร ทุ ก ก ลุ่ ม ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ผู้ ย า ก ไ ร้ ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ผู้ พิ ก า ร
โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 86

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
และฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ.๒๕๕๘ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒.๒ เพื่อติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันจากฐานข้อมูลให้กลับมาเข้าเรียนในระบบหรือนอกระบบ
๒.๓ เพื่อดาเนินการวางแผนการรับนักเรียน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
๓.๑.๑ ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ประชากรวั ย เรี ย น และ
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ สามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กออกกลางคันสามารถติดตามกลับมาเข้าเรียน
๓.๒ เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน มีฐานข้อมูลในการเกณฑ์เด็กในเขตพื้นที่บริการ
ที่รับผิดชอบของโรงเรียนเข้าเรียน ตาม ทร.๑๔ ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคัน
ที่ถูกต้อง และสามารถติดตามกลับมาเข้าเรียนตามปกติ
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

1. สารวจสามะโน
ประชากรวัยเรียน
2. จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ดาเนินการการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
๓. ติดตามเด็กออกกลางคัน
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ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรรณนภัส บัวไข
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5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑ สามะโนประชากรวัยเรียน
วัสดุสานักงาน
๒ จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการ
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ จานวน ๑๕ คนๆ
ละ ๓๐ บาท จานวน ๒ ครั้ง
๓ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ดาเนินการการ
รับนักเรียน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่ดาเนินการการรับนักเรียน
ของโรงเรียนและคณะกรรมการการ
ดาเนินการ จานวน ๑๕๐ คน x
๓๐ บาท x ๑ ครั้ง
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

๔,๖๐๐

๙๐๐

ไตรมาส ๔

๔,๖๐๐

๔๕๐

๔๕๐

๔,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

ไตรมาส ๓

๔,๕๐๐

๔๕๐

๙,๕๕๐
๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑.ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
มีระบบฐานข้อมูลประชากรวั ยเรียน และ
แผนการรั บ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ สามารถ
นามาใช้ในการวางแผนจัดการเรีย นรู้ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กออกกลางคัน
สามารถติดตามกลับมาเข้าเรียน
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วิธีการวัดและประเมินผล
๑. การรายงานผลการเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียนตามแบบที่ สพฐ.กาหนด
๒. การรายงานผลติดตาม
เด็กออกกลางคัน

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบกรอกข้อมูล
(แบบ พฐ.)
๒. แบบติตตามเด็กออก
กลางคัน
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรี ย นในสั ง กั ด มี แ ผนการรั บ นั ก เรี ย นที่ ถู ก ต้ อ ง และสมบู ร ณ์ มี ฐ านข้ อ มู ล ในการเกณฑ์
เด็กในเขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบของโรงเรียนเข้าเรียน ตาม ทร. ๑๔ ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๘
7.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต ๒ มี ฐ านข้ อ มู ล เด็ ก ออกกลางคั น
ที่ถูกต้อง และสามารถติดตามกลับมาเข้าเรียนตามปกติครบทุกคน
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และแผนการรับนักเรียน
ทุกระดับ สามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ ร้ อ ยละ ๘๐ ของเด็ ก ออกกลางคั น สามารถติ ด ตามกลั บ มาเข้ า เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด
มีแผนการรับนักเรียนที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีฐานข้อมูลในการเกณฑ์เด็กในเขตพื้นที่บริการที่รับผิ ดชอบ
ของโรงเรียนเข้าเรียน ตาม ทร.๑๔ ที่เกิด พ.ศ.๒๕๕๘
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านโอกาส
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
เป้าหมายรวม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดกาเรียนการสอน
และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพร ศิริปรุ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๒ ก าหนดให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งกว้ า งขวาง
โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบั น สั ง คมอื่ น ๆ มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ อ อกกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้สิทธิแก่ครอบครัว ได้แก่ บิดา
มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน
สานักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้อนุญาตให้ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต ๒ จ านวน ๗ ครอบครั ว จั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษาใหม่
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จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรี ยนมีความรู้
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามกรอบแนวทางของแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัวและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และออกตรวจความพร้อมผู้จัดการศึกษารายใหม่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงจัดทาโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
(Home School) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.3 เพื่อเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของครอบครั ว ที่ จั ด การศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต ๒ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3.1.2 ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวจัดการศึกษาให้บุตรได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตร มีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
3.2 เชิงผลลัพท์ (Outcome)
3.2.1 ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับบุตรได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.2 ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. ออกนิเทศ ติดตาม วัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว/ออกเตรียมความพร้อม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางกชพร ศิริปรุ

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ที่
๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการดาเนินการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จานวน ๑๕ คน
x ๓๐ บาท x ๒ ครั้ง
ค่าวัสดุสานักงาน
๒ ออกนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะกรรมการ
ออกติดตาม/ประเมินผลและออกตรวจ
ความพร้อม
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส ๑

๙๐๐

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส ๒

๔๕๐

๑,๓๐๐

๑,๘๐๐

๖๐๐

๔๕๐

ไตรมาส ๔

๔๕๐

๑,๓๐๐

๔,๐๐๐

ไตรมาส ๓

๖๐๐

๖๐๐

๒,๓๕๐
๖๐๐
๔,๐๐๐

๖๐๐

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ร้อยละของครอบครัวจัดการศึกษา
ให้กับบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ร้อยละของครอบครัวที่จัดการศึกษา
ได้รับการนิเทศ ติดตาม วัดและ
ประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล
๑. สรุปการรายงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๒. ออกนิเทศ ติดตาม วัดและ
ประเมินผลและตรวจความพร้อม
การจัดการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
๑. เอกสารการประเมินผล
และการทดสอบ
๒. แบบติดตามการออก
นิเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับบุตรได้อย่างมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
7.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๓ ครอบครัวได้รับการนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน
และต่อเนื่อง
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๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ ร้ อยละ ๑๐๐ ของครอบครั ว ที่จัดการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาจัดการศึกษาให้กับบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวจัดการศึกษาให้บุตรได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๒
กลยุทธ์ที่ 2

สร้างเครือข่ายการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ
พืน้ ฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านโอกาส
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๒ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๓ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกชพร ศิริปรุ และนางการะเกต นิยมธรรม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่เริ่มต้นโครงการ มกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2565
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีน โยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ช าติ และแนวนโยบาย
ของรัฐบาล กาหนดให้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ มีวาระเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดาเนินการ
ในการพั ฒนาทั กษะอาชี พ ส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาที่ เน้ นการพั ฒ นาทั กษะอาชี พของผู้ เรี ยน เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและ
ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ มีทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็น “แรงงานมีฝีมือ”
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ทุกคนได้รั บการแนะแนวการศึ กษาและได้ รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพตนเอง รู้จักตนเอง ค้นพบตนเอง สามารถวางแผนชีวิต ด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการสร้ างเครือข่ายการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชี พ
ประจาปี 2565 ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูแนะแนวได้มีแนวปฏิบัติใ นการดาเนินงานแนะแนวการศึกษา
และอาชี พ ให้ สอดคล้ องตามนโยบายรั ฐบาล กระทรวงศึ กษาธิ การ และส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อให้ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน พัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
จั ดกิจ กรรมแนะแนวให้ ผู้ เรี ย นค้น หาตนเอง มีความพร้อมด้ านทัก ษะอาชี พ ที่ตรงตามความต้ องการและ
ความถนัดของผู้เรียน
2.3 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลนักเรียนรายบุคล นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
ผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 135 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 135 คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.๑ ผู้บริหารโรงเรียน/ ครูแนะแนว ทุกโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดาเนินงานการขับเคลื่อนงานแนะแนวและการพัฒนาทักษะอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
๓.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานแนะแนว ให้โรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ
วัดความถนัดของนักเรียน มีข้อมูลในการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีการดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. วางแผนดาเนินการ ประสานงานกับ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3. แจ้งสถานศึกษา /แต่งตั้งคณะทางาน
4. จัดกิจกรรม
- จัดประชุมผู้บริหาร/ ครูที่รับผิดชอบ
งานแนะแนว จานวน 135 โรงเรียนๆ ละ
1 คน รวม 135 คน
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
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ตค.-ธค.
2564

มค.-มีค.
2565

เมย.-มิย.
256

ผู้รับผิดชอบ
กค.-กย.
2565

นางกชพร ศิริปรุ
นางการะเกต นิยมธรรม

/

/

/
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5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1) จัดประชุมผู้บริหาร /ครูที่
รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม และเจ้าหน้าที่ จานวน
140 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
8,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่ จานวน 140 คนๆ ละ
90 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าวิทยากร
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดทารูปเล่ม
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร
30,000

ไตรมาส 1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

8,400

12,600

30,000
30,000

3,000
3,000
3,000
30,000
30,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
- ผู้บริหาร ครูที่ทาหน้าที่ครูแนะแนว มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวนักเรียน
- โรงเรียนมีข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นักเรียนได้รับการพัฒนา มีทักษะอาชีพ
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วิธีวัดและประเมินผล
- สอบถาม
- สังเกต
- เอกสารายงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- สรุปผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.1 ผู้บริหาร /ครูที่ทาหน้าที่ครูแนะแนวนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ
นานโยบายและแนวปฏิบัติไปใช้แนะแนวนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.2 โรงเรียนมีแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อและการมีงานทาสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๗.3 โรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ มีข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.1 ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครูที่ทาหน้าที่ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวนักเรียน
๘.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.3 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการพัฒนา มีทักษะอาชีพเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 97

โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๒
กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านโอกาส
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฎิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฎิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ และนางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ มกราคม 256๕ วันสิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2565
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนด
สิทธิและโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชน
พิ ก ารทุ ก ประเภทมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น พิ เ ศษ สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กาหนดสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส
และบริการทางการศึกษาในทุกรูป แบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดารงชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่ า งมี
ความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยระบุว่า “ผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีภูมิหลังทางสังคม หรือฐานะเศรษฐกิจที่ต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริหารทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสมทุกคน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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ในปี พ.ศ.2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้ านการจัดการศึก ษา
ส าหรั บ บุ คคลที่มีความต้องการจ าเป็ น พิเศษ โดยมีส่ ว นร่ว มของทุกภาคส่ ว น และหั ว ใจส าคัญคือ การจัด
ให้มีการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ขึ้น ในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนทุกคน
เข้าถึงโอกาสการเรี ย นรู้ และพัฒ นาทัก ษะอย่ างมีคุ ณภาพและทั่ว ถึ ง เด็กพิการและเด็กที่ มีความต้ อ งการ
จาเป็นพิเศษ ได้เรียนในชั้นเรียนทั่วไป ได้รับการศึกษาในชุมชนและสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับเด็กปกติ ภายใต้
ความแตกต่างอย่างไม่มีอุปสรรคตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนรวมไปถึ งสั ง คม
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เข้าใจความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการดารงชีวิตต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัด จานวน 135 โรงเรียน ที่มีการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามนโยบายของสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
การศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท
2.2. เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล เข้าถึงบริการทางการศีกษา
และพึ่งตนเองได้
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน
135 โรงเรียน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พึ่งตนเองได้
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตค.-ธค.
2564

กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ม.ค.-มีค.
2565

/

เม.ย.-มิ.ย
2565

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.
2565
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์

หน้า 99

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 45,000 (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1
๒
๓
๔

งบประมาณ
รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่ขอจัดสรร

ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ
600 บาท จานวน 12 ชัว่ โมง
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 125 คนๆ ละ
30 บาท จานวน ๔ มื้อ
อาหารกลางวัน จานวน
125 คนๆ ละ ๙0 บาท
จานวน ๒ มื้อ
ค่าวัสดุ

7,200

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
7,200

15,000

15,000

22,500

22,500

300

300

รวม

45,000

45,000

รวมทั้งสิ้น

45,000

45,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๑. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม จานวน 135
โรงเรี ย น มี รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท
๒. เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเรียนรวมได้รับ
สิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม
อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและพึ่งตนเองได้
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วิธีการวัดและประเมินผล
1.นิเทศ ติดตามฯ การ
จัดทาแผนIEP และการ
พัฒนาสื่อ
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.ให้คาปรึกษาแนะนา

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศ ติดตาม
รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการในแต่ละ
ประเภท
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.1. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท
๗.2.เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเรียนรวมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม
อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพึ่งตนเองได้
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ ครูร้อยละ 80 สามารถคัดกรองนักเรียนแต่ละประเภทของความพิการ
๘.๒ นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

น้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๑ ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาเริง ถาวรทรัพย์ ,นายสุภัทรชัย กระสินหอม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 เมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
“ศาสตร์พระราชา”เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมเรื่องเอกลักษณ์ไทย เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน
ไว้กว่า 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกัน
ที่มั่นคง ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทาดี
ยึดมั่น ในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ มี
ความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร
ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็น คุณงามความดีของคนไทย ที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ทรงให้ข้อคิด
การประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบคนด้วยฐานะ ให้คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพัน และ
ขอให้มีความกตัญญูรู้ คุณต่อบิ ดามารดา ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิ บั ติ ตน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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ตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแต่คนดี และทาให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุลและยั่งยืน
“พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10” การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
4 ด้าน ดังนี้ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในหลักศาสนา
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี คุณธรรม ได้แก่
รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง 3) มีงานทา – มีอาชีพ ได้แก่ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกอบรมในสถานศึกษา
ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็นและมีงานทาในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ มีงานทา
จนสามารถเลี้ ย งตั ว เองและครอบครั ว ได้ 4 ) เป็ น พลเมื อ งดี ได้ แ ก่ การเป็ น พลเ มื อ งดี เ ป็ น หน้ า ที่
ของทุกคน ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์
งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงจัดทาแผนการดาเนินงานตามโครงการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
๒.1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
๒.๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
๒.4. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 . เชิงผลผลิต (Output)
๓.1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จานวน 135 โรงเรียน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการน้อมนา“ศาสตร์พระราชา” และ“พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓.2. สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง (สถพ.) อย่ า งน้ อ ยจ านวน 2 แห่ ง ได้ รั บ การประเมิ น เป็ น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ
“พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2565

กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

1.โครงการน้อมนา “ศาสตร์
พระราชา” และ “พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษาพอเพียง
(สถพ.) ได้รับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
(ศรร.)
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการสร้างพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10

-

-

2.นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา”
และ“พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”
สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

-

-

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ

√

√

นางสาเริง ถาวรทรัพย์
และคณะ

√

-

นางสาเริง ถาวรทรัพย์
และคณะ

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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แผนการใช้จ่ายเงิน
รายการ
งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
32,000
1 - เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล
20,000 12,000
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษาพอเพียง
(สถพ.) ได้รับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
(ศรร.) โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด
หลัก 2-3-4 แก่โรงเรียนที่สมัครรับ
การประเมินในปีงบประมาณ 2564
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายผล
พัฒนาต่อยอดให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
4 ด้าน ตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล
ที่ 10
2,000
2,000
2 - นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา”
และ “พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”
สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
34,000
22,000 12,000
รวม
34,000
รวมทั้งสิ้น

ที่

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงเรียนมี
ความเข้มแข็งในการน้อมนา
“ศาสตร์พระราชา”และ
“พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10”สู่การปฏิบัติ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

วิธีการ
- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการโดยการน้อมนาแนวคิด
หลัก 2-3-4 มาประยุกต์ใช้
- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10
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- แบบติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการโดยการ
น้อมนาแนวคิดหลัก 2-3-4
- แบบติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการโดย
มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียน 4 ด้าน
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ที่
2

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงเรียนได้รับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการน้อมนา“ศาสตร์
พระราชา” และ“พระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10”สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

วิธีการ
- นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ น้อมนา “ศาสตร์
พระราชา” และ “พระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา

เครื่องมือ
- แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.1. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่
๗.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จานวน 135 โรงเรียน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10”สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๗.1.2 สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) อย่างน้อยจานวน 2 แห่ง ได้รับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
๗.2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศการดาเนินกิจกรรมโครงการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา”
สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3

ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ สพป.สบ.2 ประจาปี 2565
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 10 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางการะเกต นิยมธรรม
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ให้ มี ส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อการบริ ห ารงานลู กเสือในเขตพื้น ที่การศึกษา มาตรา 36 กาหนดให้ มีคณะกรรมการลู กเสื อเขตพื้ นที่
การศึกษา มาตรา 38 ทาหน้ าที่กากับ ดูแล สนับสนุนและส่ งเสริมกิจการลู กเสื อ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบีย บของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลู กเสื อแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ ก าร
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นคนดี
มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสามัคคี มีความสงบสุขเพื่อความมั่นคงของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพั ฒนากิจการลูกเสือ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาถือเป็นภารกิจหลัก ในการจัดกิจกรรมคุณธรรม
นาความรู้สู่สังคมไทยในสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคมไทย และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นไทย สร้างคนให้มีความสามารถมีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองดี
ของสังคมไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ
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สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดทาโครงการยกระดับคุ ณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ สพป.สบ.2 ประจาปี 256๕ เพื่อขับเคลื่ อนการดาเนินงานกิจกรรมลู กเสื อ ของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ส่งเสริมสถานศึกษาใช้กระบวนการทางลูกเสือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ สามารถนาวิ ธีการของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ และการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการ สมานฉันท์ สร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ และมีความสามัคคี มีการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2.2 เพื่อสร้างความเข้าใจการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
เขต 2 ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และเสริมสร้างทักษะการทางานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
2.๓ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิลูกเสือสูงขึ้น ได้นาเอากระบวนการ
ทางการลูกเสือ วิธีการทางลูกเสือ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กและ
เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
3.1.2 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม จานวน 25 คน
3.1.3 คณะกรรมการจัดทาแผนงานลูกเสือ จานวน ๑๐ คน
3.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จานวน 2 รุ่น ได้แก่ “หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้ทั่วไป และ
ขั้นความรู้เบื้องต้น จานวน 60 คน“หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง”จานวน 60 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้อมูลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
งานลูกเสือ มีแผนปฏิบัติงานลูกเสือของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3.2.2 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเข้าใจการดาเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ ของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และความเข้าใจ
ในกระบวนการของลูกเสือ
3.2.4 ลู กเสื อ เนตรนารี มี ระเบี ยบวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรม เป็ นคนดี คนเก่ ง มี คุ ณภาพ
พร้อมรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 108

4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินการ

กิจกรรม

ตค.-ธค.
2564

1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. วางแผนดาเนินการ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดกิจกรรม
3.1 กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ (25
พฤศจิกายน)
3.1.1 จัดทาหนังสือแจ้งโรงเรียนใน
สังกัด
3.1.2 สพป.สบ.2 และโรงเรียนใน
สังกัดดาเนินการจัดงานพิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสดี ร.6
3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทา
แผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
๓.2.1 แต่งตั้งคณะทางาน
๓.2.2 เชิญประชุมคณะทางาน
๓.2.3 ประชุมคณะทางานและ
จัดทาแผน
3.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุม
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ปี 2565
3.3.1 แจ้งคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุม
3.3.2 จัดเตรียมเอกสาร และ
ประสานงาน
3.3.3 ดาเนินการจัดประชุม
3.4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ จานวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 “ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสารอง
ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น”
รุ่นที่ 2 “ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง”
3.4.1 จัดทาหนังสือแจ้งโรงเรียน
ในสังกัด

/
/
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/

/

/

/
/

หน้า 109

ระยะเวลาการดาเนินการ

กิจกรรม
3.4.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.4.4 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
เตรียมการจัดฝึกอบรม
3.4.5 จัดฝึกอบรม
3.4.6 สรุปรายงาน
3.5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
(1 กรกฎาคม 2565)
3.5.1 จัดทาหนังสือแจ้งโรงเรียน
3.5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.5.4 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
เตรียมการจัดงาน
3.6. กิจกรรมที่ 6 นิเทศ/ติดตาม และ
รายงานผลการดาเนินการ สพฐ.
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ตค.-ธค.
2564

มค.-มีค.
2565

เมย.-มิย.
256

ผู้รับผิดชอบ
กค.-กย.
2565

นางกชพร ศิริปรุ
นางการะเกต นิยมธรรม

/

/

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
รายการ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ
(25 พฤศจิกายน 2564)
- ค่าพวงมาลา จานวน 2 พวง
2,000
2,000
2 กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ
1) ค่าอาหาร อาหารว่างและ
1,500
เครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผน จานวน 10 คน *150
บาท 1,500 บาท
2) ค่าวัสดุ 1,250 บาท
4,750
1,250

ที่
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งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
รายการ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3) เอกสาร/ค่าถ่ายเอกสารและ
2,000
จัดทารูปเล่ม 2,000 บาท
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
เขต 2
1) ค่าอาหาร อาหารว่างและ
750
เครื่องดื่ม จานวน 25 คนๆ ละ
30 บาท 750 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
13,000
25 คน
3) ค่าวัสดุ 2,500 บาท
2,500
4) ค่าถ่ายเอกสาร/จัดทารูปเล่ม
18,250
2,000
4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือ
รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ
สารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
16,100
2) ค่าวัสดุ
3) ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
และจัดทารูปเล่ม
รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ
สามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
9,000 12,000
2) ค่าวัสดุ
3,600
4,000
3) ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
3,500
4,500
และจัดทารูปเล่ม 4,500 บาท
20,500
๕ กิจกรรมที่ 5 วันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม
2565)
1) ประชุมคณะทางาน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
19,400
600
20 คน*30 บาท

ที่
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รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมงาน จานวน 200 คน*
25 บาท
3) ค่าเต็นท์ จานวน 2 หลัง
*900 บาท
4) ค่าป้ายไวนิล
5) ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
6) ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
วงดุริยางค์
7) ค่าวัสดุ 3,000 บาท
6 กิจกรรมที่ 6 นิเทศ/ติดตาม และ
รายงานผล สพฐ.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ถ่ายเอกสาร และจัดทารูปเล่ม
จานวน 10 เล่ม *100 บาท
รวม
รวมทั้งสิ้น
ที่

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

ไตรมาส 1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

5,000
1,800
1,500
4,000
3,500
3,000

1,000
80,000
80,000

4,750 34,350
4,750 34,350

20,500
20,500

1,000
20,400
20,400

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

- ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - สอบถาม
มีความรักในชาติ ศาสนาและ
- การสังเกต
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ร้อยละ 100 ของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึง
ความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ เข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
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ดาเนินงาน

หน้า 112

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ลู ก เสื อ เนตรนารี และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ มี ค วามรั ก ในชาติ ศาสนาและสถาบั น
พระมหากษัตริย์
7.2 ส านั กงานลู กเสื อเขตพื้น ที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีแผนปฏิบัติงานลู กเสือในการพัฒนา
กิจกรรมเสือ การเรียนการสอนลูกเสือ เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7.3 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าใจการดาเนินงานด้านลูกเสือ
ของส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ.2551 และ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์งานด้านลูกเสือเพิ่มขึ้น
7.4 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ และบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ได้ รั บ การพั ฒ นาน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
๗.5 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ พร้อมรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรักในชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์
8.2 ร้อยละ 100 สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีแผนปฏิบัติงานลูกเสือใน
การพัฒนากิจกรรมเสือ การเรียนการสอนลูกเสือ เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8.3 ร้อยละ 100 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าใจการดาเนินงาน
ด้านลูกเสือของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์งานด้านลูกเสือเพิ่มขึ้น
8.4 ร้อยละ 100 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับการพัฒนานาความรู้
ที่ได้รับไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
8.5 ร้อยละ 100 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3

ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน
พื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกชพร ศิริปรุ และนางการะเกต นิยมธรรม
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ กษาธิ การ โดยส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ตระหนั กถึ งความส าคั ญ
ของเยาวชน ซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ เจริญงอกงามและเป็นความหวังในการสืบทอดความเป็นชาติ
ศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น จึงควรได้มีการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่
และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไก
ในการสร้างประสิทธิภ าพในสังคมตั้งแต่ สังคมเล็ กได้แก่สั งคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่
ระดับประเทศในอนาคต ซึ่งกรรมการสภานักเรียนและองค์กรนักเรียน เป็นกลไก ที่สาคัญและเพื่อเป็นการสนอง
นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการ
การขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนดาเนินการพัฒนาสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานสภานักเรียนในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับโรงเรียน และระดับ
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาครบทุกระดับ
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต(Output)
ครูที่รับผิดชอบสภานักเรียนในโรงเรียน และประธานนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด โรงเรียน 2 คน จานวน 70 คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๑. โรงเรียนในสังกัด มีการดาเนินการกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ
๒. ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ งานสภานักเรียนยิ่งขึ้น
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด
มีคณะกรรมการสภานักเรียนในการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
4. วิธีการดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินการ
กิจกรรม

ตค.-ธค.
2564

1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. วางแผนดาเนินการ ประสานงานกับ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3. แจ้งสถานศึกษา /แต่งตั้งคณะทางาน
4. จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมครูที่รับผิดชอบ
งานสภานักเรียน และประธานสภานักเรียน
จานวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 70
คน
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

/

มค.-มีค.
2565

เมย.-มิย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
กค.-กย.
2565

นางกชพร ศิริปรุ
นางการะเกต นิยมธรรม

/
/
/
/

5. งบประมาณ
แผนงานพื้ น ฐานด้ า นพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิ ต ผู้ จ บการศึ ก ษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ดังนี้
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รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1) จัดประชุมครูที่รับผิดชอบ
งานสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
ประชุม และเจ้าหน้าที่ จานวน 75 คนๆ
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่ จานวน 75 คนๆ
ละ 90 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดทารูปเล่ม
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร
ไตรมาส 1
17,000

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4,500
6,750
2,750
3,000

17,000
17,000

17,000
17,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ 100 ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่และสามารถพัฒนางาน - สังเกต
- สรุปผลการ
สภานักเรียนได้
- เอกสารายงาน
ดาเนินงาน
2. ร้อยละ100 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
ตามโครงการ
อย่างเป็นระบบ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสภานักเรียนที่เป็นระบบ
๗.2 คณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความตระหนัก มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภานักเรียนในสถานศึกษาที่ชัดเจน
๗.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีคณะกรรมการสภานักเรียนในระดับ
โรงเรียน อาเภอครบทุกอาเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด มีการดาเนินการกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ
๘.2 ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ งานสภานักเรียนยิ่งขึ้น
๘.3 ร้อยละ 100 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด
มีคณะกรรมการสภานักเรียนในการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนมกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดาเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนาข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 มาใช้
ประกอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบครอบและถี่ถ้วน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
(Career Education)
การปรับปรุงหลักสูตรยังคงยึดหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 แต่ มุ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาให้ มี ค วามทั น สมั ย ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ คานึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็ น ส าคัญโดยปรั บ มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วัดให้ มีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงลาดับความยากง่ายของเนื้อหา
ในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านการ
ปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 น านโยบายดั ง กล่ า วเป็ น แนวทาง
ในการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน” และ
พั น ธกิ จ โดยกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ระบวนการน าหลั ก สู ต ร
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ควรสร้ า งความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนตรงกั น ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ระดั บ ชาติ ท้ อ งถิ่ น และ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาโครงการ การพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น
โดยมี 1) กิ จ กรรม ปรั บปรุ งหลั กสู ตรปฐมวัยเพื่ อให้ เด็ กได้รั บการพั ฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้ องกั บทั ก ษะ
การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 2) กิจ กรรม พัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ ยนการจัดการเรียนรู้
ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและบริ บ ทของพื้ น ที่ และ 3) กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน
๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้
2.๔ พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ Active Learning
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารและครูในสังกัด ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ
3.1.2 ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ Active Learning
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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3.2.2 ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ Active Learning
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.
2565

นางปาจรีย์ สังข์วงษา

1. กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พื้นที่
3.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
การปฎิบัติ
4. กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้
ในชั้นเรียน

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

ศึกษานิเทศก์ทุกคน

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
รายการ
ที่
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” ( จานวน 1 วัน )
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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1

2

3

4

11,200
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งบประมาณ
รายการ
ที่
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
15,800
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติ”
(จานวน ๑ วัน)
3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติ
7,000
๓.กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
4,000
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาหลักสูตรจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ”
4.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
4,000
สู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
รวม
42,000
รวมทั้งสิ้น
42,000

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
- ร้อยละ 100 สถานศึกษาใช้หลักสูตร
- การสารวจ
ทีไ่ ด้รับการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
- ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย
- การประเมิน
มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
- ร้อยละของระบบการนิเทศภายใน
- การประเมิน
มีประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
7.2 ครูผู้สอนปฐมวัย จานวน 135 คน มีความเข้าใจกรอบการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 135 คน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา โดยกระบวนการนิเทศภายใน
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาใช้หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
๘.2 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๘.3 ร้อยละของระบบการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ ๒๑
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนเมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้ว น
รอบคอบ ท าให้ ส ามารถคาดการณ์ วางแผน ตั ด สิ น ใจ และแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชนที่ เ ปิ ดโอกาสให้ นัก เรีย นทุ ก คนได้เ รีย นรู้วิช าคณิ ต ศาสตร์ อ ย่า งต่อ เนื่อง
และเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
เพีย งพอที่จ ะสามารถน าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิต ศาสตร์ที่จาเป็นไปพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องสามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับการศึกษาต่อ
ในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น ไป การฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด ค านวณเลขได้ ค ล่ อ งแคล่ ว รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง
แม่ น ย า นั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ เพราะในชี วิ ต ประจ าวั น ของมนุ ษ ย์ ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ มากมาย
มนุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการคิ ด ค านวณ ซึ่ ง เป็ น ความสามารถขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์
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เพื่อให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นความสามารถในการคิดคานวณจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น
ในตัวของนักเรียนตั้งแต่เด็ก โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้ครูมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบในการจัดการ
เรียนรู้
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 พัฒนาให้ครูมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบในการจัดการ
เรียนรู้
3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
3.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
3.2.3 เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1. การส่งเสริม พัฒนาการจัดการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
(Project-Based Learning)
2. การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุ A-math
และ GSP
3. นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
4. สรุปผลและรายงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์
นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ที่

1
2
๓
๔

1
2
๓
๔

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑. การส่งเสริม พัฒนาการจัดการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
(Project-Based Learning)
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตอบแทนวิทยากร
๒.การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุ A-math
และ GSP
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตอบแทนวิทยากร
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

500
2,500
4,500
1,000

500
2,500
4,500
1,000
17,000
17,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนเรียนรู้ใน
รูปแบบหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- นิเทศ ติดตาม
- สังเกตการสอน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบสังเกตการสอน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
สู่ศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ครูและบุคลากร มีวิธีการที่ดีที่สุด (Best Practice) ในการดาเนินโครงการและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ร้ อ ย 80 ครู ที่ ผ่ า นการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ สู่ ศ ตวรรษที่ 21
จัดการเรียนเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาจรีย์ สังข์วงษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 เมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศนั้ น
นั บ ว่ามีค วามส าคัญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง รั ฐ บาลได้ให้ ความส าคัญ เกี่ยวกับ การให้ ห ลั กประกั นขั้ น พื้ น ฐาน
บริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการสอดคล้องตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบ
การผลิ ต และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ต่ อ เนื่ อ งและก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลง
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จาเป็นในการสื่อสารกับนานาประเทศ ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเ ทศ
ร่วมกัน ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ทันต่อสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 และเป็นเป้าหมาย
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ให้ ความส าคั ญต่ อ การพั ฒ นาและ
ยกระดับ คุณภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสั งกัด โดยมุ่งมั่นส่ งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ได้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้กาหนดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูสามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอน การผลิ ต และการใช้ สื่ อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น การวั ด และประเมิ น ผลให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ไปใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการจัดทาสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และสังเกตการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดทาสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์
ภาษาอังกฤษ
3.1.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ ติดตามและสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดทาสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษได้
3.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและสังเกตการสอนในชั้นเรียน
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. นิเทศ ติดตามและสังเกต
การสอน

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางปาจรีย์ สังข์วงษา
และคณะ

-

-

-

√

-

-

√

-

นางปาจรีย์ สังข์วงษา
และคณะ

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2 นิเทศ ติดตามและสังเกตการสอน
รวม
รวมทั้งสิ้น
ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
15,000
15,000
5,000
20,000

-

20,000

5,000
5,000

15,000

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดทาสื่อ
นวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษและ
นาไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนได้
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ
ติดตามและสังเกตการสอนในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
- การประเมินแผนงานในการ
จัดกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินแผนงาน

- การนิเทศ ติดตาม
- การสังเกตการสอน

- แบบนิเทศ ติดตาม
- แบบสังเกตการสอน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดทาสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเผยแพร่ได้
7.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ ติดตามและสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ครูมีสื่อนวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
8.2 ครูได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 127

โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 5 ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรักษ์ ระย้า และนางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 256๕
1. หลักการและเหตุผล
แนวคิดสิ่งแวดล้ อมศึกษาเกิดขึ้น ในยุคที่สั งคมโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระทั่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมมนุษย์ที่เมืองสต๊อกโฮล์ม ในปี 2515
(ค.ศ. 1972) ได้มีการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นครั้งแรกในเวทีผู้นาโลก หลังจากนั้นสิ่ งแวดล้อมศึกษา
ก็ได้รับการยกระดับให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญในการรับมือวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมา
เป้าหมายหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษาก็ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาคนเพื่อปกปักษ์รักษาธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มเท่ า นั้ น แต่ ไ ด้ ข ยายขอบเขตไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ พ ฤติ ก รรมที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยุติธรรมในสังคม โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ยังคงได้รับการสาน
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
งานสิ่ งแวดล้ อมศึกษาในโรงเรี ย นคือเรื่องของการพัฒ นา “คน” ซึ่งเป็นสมาชิกของสั งคมให้ เป็ น
พลเมืองที่ดีและมีบทบาทในการนาสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธว่าเรื่องราวในโรงเรียน
ชุมชนประเทศ และสังคมโลก ล้วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-school Approach) เพื่อใช้การเรียนรู้หล่อหลอมสมาชิกในโรงเรียน
ให้เป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมและเน้นเรื่องกระบวนการคิดจากบริบทของตัวเองในการตัดสินใจลงมือกระทา
และสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและการร่วมมือกับสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ประเด็น
การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริงใกล้ตัวเป็นจุดเริ่มต้น
ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดให้จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น (Global Goals for Sustainable Development) มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Environmental Education
Sustainable Development: EESD) ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้กาหนดโครงการการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้และ
การบูรณาการหลักสูตร
2.2 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นสานักงานสีเขียว (green office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
2.3 สถานศึกษาต้น แบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ และสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบมีการนา ๓Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ แ ละ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศ
การเก็บข้อมูลด้านความรู้และการบูรณาการหลักสูตร
3.1.2 ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นสานักงานสีเขียว (green
office)
3.1.3 ร้อยละ ๑๐๐ ของครูในสถานศึกษาต้นแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.๒.1 สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตสานึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล
ด้านความรู้และการบูรณาการหลักสูตรได้
3.1.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นสานักงานสีเขียว (green office) ได้
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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3.1. 3 สถานศึกษาต้น แบบสามารถนาสื่ อนวัตกรรมที่ผ่ านกระบวนการคิดมาประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
โรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2565

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.
2565

นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

สถานศึกษาสีเขียว (green office)
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียว
(green office) จัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ
ZERO WASTE
การพัฒนาสถานศึกษาแกนนา
เยาวชน...รักษ์พงไพร
การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ
“ห้องเรียนสีเขียว”
การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ
“อีโคสคูล”
นิเทศ กากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน

และคณะ
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์

และคณะ
นายอนุรักษ์
และคณะ
นายอนุรักษ์
และคณะ
นายอนุรักษ์
และคณะ
นายอนุรักษ์
และคณะ
นายอนุรักษ์
และคณะ
นายอนุรักษ์
และคณะ

ระย้า
ระย้า
ระย้า
ระย้า
ระย้า
ระย้า

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน ๓0,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 ประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับจัด
๑0,000
การศึกษาด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ZERO
๒๐,๐๐๐
WASTE

ที่
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

/
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ที่
๓
๔
๕
๖

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเยาวชน
...รักษ์พงไพร
การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ
“ห้องเรียนสีเขียว”
การพัฒนาสถานศึกษาโครงการ
“อีโคสคูล”
นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(งบ สพฐ.)
(งบ กฝผ.)
(งบ กฝผ.)

/

๓0,๐๐๐
๓0,๐๐๐

หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(green office)
3. สถานศึกษาต้นแบบสามารถ
นาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชน
ได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา แบบนิเทศ ติดตาม
ของสถานศึกษา
นิเทศ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(green office)

แบบนิเทศ ติดตาม

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา แบบนิเทศ ติดตาม
ของสถานศึกษา

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ สถานศึกษาให้สังกัดสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นสานักงานสีเขียว (green office)
๗.3 สถานศึกษาต้น แบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ และสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบมีการนา ๓Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างจิตสานึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๘.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green office)
๘.๓ สถานศึกษาต้นแบบสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

ขับเคลื่อนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกรกนก ชุ่มใจศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ วันเริม่ ต้นโครงการ ๑ พฤศจิกายน 2564 วันสิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ จั ง หวั ด สระบุ รี ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มสนองพระราชด าริ ใ นโครงการ อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ก รรมพื ช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) โดยจั ง หวัด
สระบุ รี ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ส่ ง แผนปฏิ บั ติ ง าน อพ.สธ. ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๕ รายละเอี ย ด
งบประมาณพร้อมโครงการให้ อพ.สธ. เพื่อขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนจัดการงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. โดยมีกรอบการดาเนินงานได้แก่ 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 3.กรอบการสร้างจิตสานึกประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 2 ได้ ตระหนัก ถึงความส าคัญในการ
ร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ร่วมสนองพระราชดาริในการ
ด าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ตามกรอบแผนแม่ บ ทโครงการ อพ.สธ.ระยะ 5 ปี เพื่ อ เป็ น การ
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ กั บ เยาวชน
ในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในพืชพรรณ รู้จักทรัพยากรในท้องถิ่น หวงแหนและรู้จักนามาใช้ประโยชน์
ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒ นธรรมและภูมิปัญญา
ของประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.2 เพื่อวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ของสถานศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.๑ เชิงผลผลิต (Output)
ครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 135 คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น มี ความเข้ าใจในการด าเนิ น งาน
สนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3.2.2. สถานศึกษา สามารถวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

1. เสนอขออนุมัติโครงการ



2.จัดทาคาสั่ง กาหนดการ/ปฏิทิน
หนังสือแจ้งเวียนเอกสารและคู่มือ
ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะทางาน
3.ดาเนินการจัดประชุมให้ความรู้โครงการ
ผ่านระบบ Application zoom
4.สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ
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ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางกชพร ศิริปรุ
นางกรกนก ชุ่มใจศรี
นางกชพร ศิริปรุ
นางกรกนก ชุ่มใจศรี



กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา ร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 4 สระบุรี



นางกรกนก ชุ่มใจศรี
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5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับงบดาเนินงาน จานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1
2
3.
4

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 10 คน X 150 บาท)
ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารและจัดทารูปเล่ม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

3,600
1,500

3,600
1,500

600
300
6,000

600
300
6,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน สามารถดาเนินงานสนอง
พระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้
อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษา สามารถวิเคราะห์และ
จัดทาแนวทางการดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

วิธีการวัดและประเมินผล
- การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

- การสังเกต

- แบบรายงาน
การดาเนินงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มขึ้น
7.2. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแนวทางในการดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาตร์
โรงเรียน เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน
8.2 โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
การอนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด
ประจาปี 2565
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรากร เคยบรรจง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันเริม่ ต้นโครงการ ๑ ตุลาคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 256๕
1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจ และการเปลี่ ย นแนวทางการบริ ห ารตามแนวการปฏิรูป ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 จาเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ
ผู้บริหารมืออาชีพ เป็นความหวังของการศึกษาไทย เป็นความหวังสาหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและ
สั ง คมไทยโดยรวม ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาและอบรมเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ มี ศ าสตร์ มี ห ลั ก การ มี ท ฤษฎี
มีการวิจัยค้น คว้า มีความชัดเจน และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บ ริ ห าร
ของเราเป็นมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร เป็นผู้นาทางวิชาการ เป็นผู้นาปฏิรูป
การเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความสามารถในการ
บริ ห ารงานโดยการใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน มี ค วามรู้ บ ริ ห ารงานครบทั้ ง 4 ด้ า นคื อ ด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นงบประมาณ ในการบริ ห ารองค์ ก ารนั้ น ๆ ความส าเร็ จ
หรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ” ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากร
วิ ช าชี พ ที่ รั บ ผิ ดชอบการบริ ห ารการศึ ก ษา กล่ า วคื อ มี ค วามสามารถที่ จะประสานการมี ส่ ว นร่ ว มของครู
ผู้ ป กครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร
เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้
การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ในทุกด้านเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขึน้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพมีอุดมการณ์ในการ
เป็นข้าราชการที่ดี
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการทางาน
และมีการทางานในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.๑ เชิงผลผลิต (Output)
3.1.๑ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับการ
ปฐมนิเทศและเข้ารับการพัฒนาครบทุกคน
3.๑.2 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะอย่างทั่วถึง
3.๑.3 ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร้อยละ 100 ของลูกจ้างในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะอย่างทั่วถึง
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 ข้าราชการครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพมีอุดมการณ์ในการเป็น
ข้าราชการที่ดี
3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการทางาน
และมีการทางานในทิศทางดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 138

4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.การวางแผนการดาเนินการ
- วิเคราะห์กิจกรรมในโครงการ
- กาหนดแผนงาน กระบวนการพัฒนา
- เสนอขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตาแหน่ง
- ผู้บริหารการศึกษา
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
- กิจกรรมทาMOU การปฏิบัติราชการ
- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จากสถานศึกษา หน่วยงาน
สถานศึกษาต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
- จัดประชุม 2 รุ่น เพื่อปฐมนิเทศ มอบนโยบาย
ให้ความรู้ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทางาน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ 120 คน
- จัดประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่
ภาระงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (บุคลากรสานักงาน)
- จัดกิจกรรมทา MOU ในการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมนาเสนอผลงานในรอบ 6 เดือน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนในหน่วยงานทาง
การศึกษาต้นแบบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑ ตุลาคม 2564- นางวัชรากร เคยบรรจง
30 กันยายน 2565

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
- จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาทุกวันพระ
วันสาคัญทางศาสนา ตามวิถีพุทธ
- จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างบุญใหญ่รับปีใหม่
ใจผ่องแผ้ว
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- นางวัชรากร เคยบรรจง
30 กันยายน 2565

เมษายน – มิถุนายน
2565

นางวัชรากร เคยบรรจง

1 ธ.ค. 2564 30 มกราคม 2565

นางวัชรากร เคยบรรจง

กรกฎาคม –
กันยายน 2565

นางวัชรากร เคยบรรจง

เมษายน – มิถุนายน
2565

นางวัชรากร เคยบรรจง
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กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้างความก้าวหน้าในการจัดทา
1 ธันวาคม 2564- นางวัชรากร เคยบรรจง
ผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 31 มีนาคม 2564
สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
- การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้มีผลงาน
ให้ได้รับรางวัลต่างๆ ทุกรายการประกวด
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดทาผลงานของผู้บริหาร
การศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา
- การจัดประชุมให้ความรู้และนิทรรศการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 7 สร้างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
มกราคม –
นางวัชรากร เคยบรรจง
ทางการศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ
กุมภาพันธ์ 2565
- พัฒนาสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ online
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานการณ์จริงจากหน่วยงาน/
บุคคลต้นแบบที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมษายน – มิถุนายน นางวัชรากร เคยบรรจง
การบริหารจัดการด้านการศึกษา สาหรับบอร์ดผู้บริหาร
2565
5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่

รายการ
กิจกรรม
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. ปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูบรรจุ
ใหม่(ครูผู้ช่วย) จานวน 300 คน
3. กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ 120 คน
4. พัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(OD เขต)
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสาหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
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ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
105,000
40,000
20,000
137,000
15,000
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ที่

รายการ
6. เสริมสร้างความก้าวหน้าในการจัดทาผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
7. เพิ่มการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
8. กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการด้านการศึกษา สาหรับ
บอร์ดผู้บริหาร
- กิจกรรมศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
การบริหารจัดการที่ประสบผลสาเร็จ ของหน่วยงาน
ทางการศึกษา/หน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
50,000

3,000
30,000

400,000

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการกิจกรรม
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ประสพผลสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล
๑. จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานสถาศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่ต้นแบบ
๒. การประเมินผลการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพมีอุดมการณ์ในการเป็นข้าราชการ
ที่ดี
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์และพฤติกรรม
ที่เหมาะสม เป็นผู้นาในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางการะเกต นิยมธรรม และนางกชพร ศิริปรุ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ธันวาคม ๒๕๖4 วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้กาหนดให้ มีการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี “เสมาสระบุรี
เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕๖5 และส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีการ
เชื่อมสัมพันธไมตรีกันให้เกิดมิตรภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคี ในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี และชุมชนในพื้นที่ที่จะส่งผลต่อการประสานงานให้เ ป็นไป
อย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน
ทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงจัดทาโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภารกิจเชิงนโยบายร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์
2.2 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ มีน้าใจ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.๓ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรและเยาวชนในพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
ผู้บริหารครู และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
จานวน ๒,๐๐๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖5
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ชุมชนในพื้นที่
และ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทาให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แจ้งประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะทางาน
4. กิจกรรมที่ ๑ จัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์บุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒
ประจาปี ๒๕๖5
กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด
สระบุรี “เสมาสระบุรีเกมส์” ครั้งที่ ๓
ประจาปี ๒๕๖5
5. สรุปรายงานการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. นางกชพร ศิริปรุ
2564
2565
256
2565 นางการะเกต นิยมธรรม
/

/

/

/

5. งบประมาณ
แผนงานพื้น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ ผลผลิ ตผู้ จบการศึ ก ษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
56,800
1 กิจกรรมที่ ๑ จัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์บุคลากร สพป.สระบุรี
เขต ๒ ประจาปี ๒๕๖5
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดการ
แข่งขัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในการประชุ ม กรรมการ จ านวน
๓๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท ๒ ครั้ง
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่ องดื่ม
กรรมการจัดสถานที่ 20 คนๆ ละ
150 บาท 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต ๒
จานวน 57 คน คนละ ๓๐ บาท
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม
บุคลากรใน สพป.สระบุรีเขต ๒
คนๆ ละ ๒๕๐ บาท จานวน
๕7 คน
- ค่าเต็นท์ ๗ หลัง ๆ ละ 9๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ/วัสดุอุปกรณ์แข่งขัน/วัสดุ
ทาสนาม
- ค่าเสื้อนักกีฬา ๖๐ ตัวๆ ละ
๒5๐ บาท
- ค่าถ้วยรางวัล
- ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
23,200
2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์บุคลากรหน่วยงาน
ทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี
เสมาสระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 3
ประจาปี 2565

ที่
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ไตรมาส 1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1,800

3,000
1,710
14,250

6,300
5,740
15,000
5,000
4,000
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ที่

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

ไตรมาส 1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดการแข่งขัน
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ในการ
ประชุมกรรมการ จานวน ๒๐ คน ๆ ละ
๓๐ บาท ๒ ครั้ง
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
- ค่าอาหารกลางวัน บุคลากร
ใน สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการ
และนักกีฬา จานวน 100 คนๆ ละ
6๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต ๒
กรรมการ และนักกีฬา จานวน
1๐๐ คน ๆ ละ 20 บาท ๒ มื้อ
- ค่าอาหารเย็น บุคลากรใน สพป.
สระบุรี เขต ๒ จานวน 40 คนๆ ละ
๒๐๐ บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุสานักงาน

1,200

6,000

4,000

8,000

รวม

80,000

56,800

2,000
2,000
23,200

รวมทั้งสิ้น

80,000

56,800

23,200

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ให้เกิดความสามัคคีและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน และทาให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีการวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรมผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
๒. การประเมินผล
๓. สรุปรายงานผล

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบประเมินโครงการ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเชื่อมสัมพันธไมตรีกัน เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน
๗.๒ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต ๒ ได้เข้าร่ ว มกิจ กรรม เกิดความสามัคคี และสร้างความสั มพันธ์ที่ดีต่อกัน ในหน่ว ยงานและระหว่าง
หน่วยงาน และทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจาปี 256๕
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรากร เคยบรรจง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ กรกฎาคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 256๕
1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก มี ภ ารกิ จ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดาเนินงาน
ตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ ลู กจ้ างและบุ ค คลที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งภายในองค์ ก ารที่ มี ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนจิต สานึ ก
ในการปฏิบั ติงานและ การให้ บ ริ การที่ดี ซึ่งจะเป็นพลั งที่ขับเคลื่ อนภารกิจของสานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งต่อผู้เรียน ตนเอง และสังคม จึงได้กาหนดกระบวนการพัฒนา
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น่ ว ยงานและบุ ค ลากรในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทาให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และ
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการในส่วนรวม ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี
และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ที่สามารถทาหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และ รวมถึงผู้ทาคุณประโยชน์ที่จะเกษียณ
เมื่อสิ้นในปีงบประมาณ 2565
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.1 บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๓.2.๒ บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สามารถทาหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ส่วนรวม
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1. จัดประชุมวางแผนการดาเนินงานในโครงการ
เพื่อสร้างแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถวางแผน
พัฒนา และเพื่อเป้าหมายการทางาน ฝึกโค้ชชิ่ง
ถามตัวเองก่อน(Self Coaching for personal
development) เพื่อให้เป้าที่จะตั้งเป็นเป้าหมาย
ทีแ่ ท้จริง
2. กิจกรรมเสวนาถอดประสบการณ์ ปฏิบัติการ
ระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom
(เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาด)การทางานจาก
ผู้ที่ประสบผลสาเร็จในด้านต่างๆ มีคณะทางาน
รับผิดชอบดูแลให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโส
4. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซด์และสื่อทุกแขนง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2564 – นางวัชรากร เคยบรรจง
กันยายน 2565

กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๕

กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๕

นางวัชรากร เคยบรรจง

นางวัชรากร เคยบรรจง

หน้า 148

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน ๕0,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1

2

รายการ
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
การผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประสบผลสาเร็จ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- การประชุมวางแผนการดาเนินงาน
- ค่าของที่ระลึก 55/400
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร 55/150
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโสและ
กตเวทิตาจิต
- วัสดุอุปกรณ์
- การจัดสถานที่
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
32,250

17,750

50,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดร้อยละ
100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนางาน
2.ร้อยละ100 ของข้าราชการอาวุโส
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในสิ้น
ปีงบประมาณ

วิธีการวัดและประเมินผล
๑. จัดกิจกรรมให้มีการเสนอผลงาน
ทางวิชาการ จานวนที่ได้รับรางวัล
๒. ข้าราชการอาวุโส เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบติดตามการจัด
กิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีผลงาน
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องในส่วนรวม
๗.๒ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้มีผลงานดีเด่น ทาคุณประโยชน์แก่ทางราชการได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติในด้านการแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนรวม
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๓
กลยุทธ์ที่ 3

การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖5
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล และ
มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรักษ์ ระย้า และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 256๕
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔ กาหนดให้ ห น่ว ยงาน
ต้น สั งกัดมีห น้ า ที่ ในการส่ ง เสริ ม และกากั บ ดู แล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน คุ ณ ภาพ
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษา มีบ ทบาทในการ นิเทศ กากับ ติดตาม กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการส่ งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
การวัดและประเมินทั้งระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา และดาเนินการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามภาระความรั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการประเมินระดับชาติ ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่ ง ชาติ (สทศ.) และส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้นสาคัญ (Key Stages) ได้รับการประเมิน และ
นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการเทีย บเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ นาไปใช้วางแผนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เพื่อดาเนินการ วิจัย พัฒนา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามบริบทและความต้องการ
จาเป็นของสถานศึกษาศึกษาในสังกัด
๒.๓ เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด และ
นาผลการประเมินไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
๓.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๓.๑.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดาเนินการวิจัย พัฒนา การ
ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑.๓ ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้นสาคัญ (Key Stages) ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดาเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
๓.๒.๒ การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีการวิจัย พัฒนา ตามบริบทและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาศึกษาในสังกัด
๓.๒.๓ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และนาผลการประเมินไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้
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4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
2565
2565
2565
25644
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๑.๑ การเสริมสร้างความรู้ความ
นายอนุรักษ์ ระย้า
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
และคณะ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร การเทียบโอนผลการ
เรียน การพัฒนาเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐาน บริหารจัดการ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
1.2 การนิเทศ ติดตาม
นายอนุรักษ์ ระย้า
ตรวจสอบและให้คาปรึกษาแก่
และคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา และการจัดทา
เอกสารหลักฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ วิจัย พัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 การจัดทา/พัฒนา
นายอนุรักษ์ ระย้า
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
และคณะ
สาหรับใช้ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน)
2.2 การวิจัย พัฒนาและ
นายอนุรักษ์ ระย้า
ประเมินผลการดาเนินงานด้าน
และคณะ
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อนาผลมาใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
2565
2565
2565
2564
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
3.1 การเสริมสร้างความรู้ความ
นายอนุรักษ์ ระย้า
เข้าใจให้กับผู้บริหาร
และคณะ
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัด
และประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ และเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน
3.2 การประเมินความสามารถ
นายอนุรักษ์ ระย้า
ด้านการอ่านของผู้เรียน
และคณะ
(Reading test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
3.๓ การประเมินคุณภาพ
นายอนุรกั ษ์ ระย้า
ผู้เรียน (National test : NT)
และคณะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
3.4 การทดสอบการศึกษา
นายอนุรกั ษ์ ระย้า
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
และคณะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
3.5 การวิเคราะห์ ผลการ
นายอนุรกั ษ์ ระย้า
ประเมินคุณภาพผู้เรียน
และคณะ
ระดับชาติ เพื่อนาไปใช้วางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา
5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษา
ภาคบั งคับ งบดาเนิ น งาน จ านวน ๖๐,๐๐0 บาท (หกหมื่น บาทถ้ว น) และงบดาเนินการจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) และส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สทศ.) โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ที่

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
๑๕,๐๐๐
/
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตร การเทียบโอนผล
การเรียน การพัฒนาเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐาน บริหารจัดการ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
๒ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและให้
คาปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษา และการ
จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ วิจัย พัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓ การจัดทา/พัฒนา เครื่องมือที่เป็น
๕,๐๐๐
มาตรฐานสาหรับใช้ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พัฒนา
คลังข้อสอบมาตรฐาน)
๔ การวิจัย พัฒนาและประเมินผลการ
๕,๐๐๐
ดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อนาผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
๕ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ๓๐,๐๐๐
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และ
เตรียมความพร้อมผู้เรียน
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ที่

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๖ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
๗ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National
test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๘ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๙ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ เพื่อนาไปใช้วางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบ สพฐ.

/

งบ สพฐ.

/

งบ สทศ.

/

๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

/
-

-

-

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมิน

1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการ - การตรวจเยี่ยมและติดตาม
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาการวัด
การจัดสอบระดับสนามสอบ
และประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นเรียน - การสอบถาม
และสถานศึกษา
- สรุปรายงานผลการสอบ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดาเนินการ
วิจัย พัฒนา การประเมินระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3.การจัดการประเมินระดับชาติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาทุกแห่ง
มีข้อมูลผลการทดสอบและประเมิน
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนได้
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ และนาผลการประเมินไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๘.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดาเนินการวิจัย พัฒนา การประเมิน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘.๓ การจัดการประเมินระดับชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูล
ผลการทดสอบและประเมิน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนได้
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๑
กลยุทธ์ที่ 1
นโยบายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านความปลอดภัย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ด้านโอกาส
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
และที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for
Educational and Learning Reform)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
(Digital Learning Reform :National Digital Learning Platform (NDLP))แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Learning Platform) หมายถึง ระบบการคัดสรร พัฒนา เผยแพร่ ใช้
และประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลยีทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน และเป็นศูนย์รวมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถเข้าถึงได้ใน
ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยกลไกชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ เมษายน 256๕ – วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 2565
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๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน
มีคุณธรรมนาความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
สังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยมีพันธกิจในการ
เร่งรัด การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนด้วยการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษารวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดาเนินการพัฒนานาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ทันสมัย และ
โปร่งใส และทั่วถึงเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพื่อทาการ
ปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในภาพรวมยังสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงาน ทั้งระบบ และการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะไม่ลงทุนซ้าซ้อน หรือการลงทุนที่ไม่เกิดผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิ ภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในภารกิจ
ดั ง กล่ า ว บรรลุ ผ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนองตอบนโยบายของหน่ ว ยงานต้ นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงจัดทา “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ
๒.๒ เพื่อให้ ครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกัดมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงาน รวมถึงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัย
จากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๓๕ โรงเรียน
3.1.2 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้
มีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแบ่งสรรการใช้งานทรัพยากรระบบร่วมกันได้กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานด้าน ICT อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๒ มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ BigData ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
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๓.๒.๓ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้
ด้ า นภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ เป็ น ภัย คุ ก คามที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นกั บ ตนเองและหน่ ว ยงาน รวมถึ ง วิ ธี ป้ องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
BigData และเว็บไซต์สานักงาน
๒. การประชุมความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.
2565

นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิ ตผู้ จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่

1

2

๓
๔

งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑๔,๑๕๐
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
BigData และเว็บไซต์สานักงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ BigData ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สาหรับคณะกรรมการ
(๑๕ x ๑๕๐ x ๒)
ประชุมจัดทาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม สาหรับคณะกรรมการ
(๑๐ x ๑๕๐ x ๒)
ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค่าวัสดุ
๒. การประชุมความปลอดภัย
๒๙,๘๕๐
ด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

๔,๕๐๐

๓,๐๐๐

๕,๐๐๐
1,650
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งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 ประชุมคณะวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๐ x ๑๕๐ x ๒)
2 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ค่ า อาหารกลางวั น
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(๑๕๕ x ๑๕๐ x ๑)
๓ ค่าตอบแทนวิทยากร
รวม
44,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
44,๐๐๐

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

๓,๐๐๐

๒๓,๒๕๐

๓,๖๐๐
14,150 ๒๙,850
14,150 29,850

หมายหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาทุกแห่ง
มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓.ร้อยละ ๘๕ ของผู้ที่เข้ารับการอบรม
ผ่านการทดสอบของหลักสูตร

วิธีการวัดและประเมินผล
- โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์
ได้ครบถ้วน
- การรับรองข้อมูลของโรงเรียน
บน เว็บไซต์ สนผ. สพฐ.
- แบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์สานักงานเขตและเว็บ
เพจ Big Data
- แบบทดสอบการอบรม
หลักสูตรความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์

เครื่องมือที่ใช้
- ระบบข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
โรงเรี ย นนั ก เรี ย น ครู ที่
โรงเรียนส่งผ่านเว็บไซต์
- ลาดับการยืนยันข้อ มูล
บนเว็ปไซต์ สนผ. สพฐ.
ของโรงเรียน
- เว็บเพจ Big Data
- ร า ย ง า น ส รุ ป ก า ร
ดาเนินการฯ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัดมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบ
๗.๒ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ค วามตระหนั ก รู้ ด้ า นภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
ที่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงาน รวมถึงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัย
จากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
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๗.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหารและ
การเรียนรู้
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย เพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งระบบ ร้อยละ ๑๐๐
๘.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็น
ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงาน รวมถึงวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัย
จากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๑
กลยุทธ์ที่ 1.
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานอานวยการ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านความปลอดภัย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1.1 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564)
ยุทธศาสตร์ที่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564– ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลี แก้วแววนาม ,นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ ,นางชุตินันท์ กรณ์เวทย์โภคิน
นางสาวณิชาภา โชคสุขสาราญ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันทีเ่ ริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม 2564 – วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยบริการทางการศึกษา
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ (ตามมาตรา 37)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 งานอ านวยการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ
สนั บสนุ น ส่ งเสริ ม ให้ กลุ่ มภารกิจ และงานต่างๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริห ารจัดการ
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และด าเนิ น งานตามบทบาทภารกิ จ อ านาจ หน้ า ที่ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลบนพื้ น ฐาน
ของความถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา
และทรั พยากรที่ใช้ในการจั ด การศึก ษาแก่ส ถานศึก ษาเพื่อ ให้ส ถานศึก ษาบริห ารจัด การได้อ ย่า งสะดวก
คล่อ งตัว มีค ุณ ภาพ ประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล มีขอบข่ายภารกิ จงานประกอบด้ว ย งานสารบรรณ
งานช่วยอานวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา งานประสานงาน งานประชาสั ม พั น ธ์ งานสวั ส ดิ ก าร สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การงานอ านวยการ จะส าเร็จ บรรลุว ัต ถุป ระสงค์
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้หลักการ
มีส่ว นร่ว มทุกภาคส่วน และเพื่อให้การบริห ารจัดการและการดาเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดทาโครงการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานอานวยการ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน การจัดระบบ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานสานักงาน
2.2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บกระบวนการจัด ท าควบคุ ม ภายใน การบริ ห าร
ความเสี่ยง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั ติราชการ และมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒.๓ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ และผลงานด้านการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงาน เกิดความ
เลื่อมใส ศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา คัดเลือกบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา
2.4 เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาน ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
อนามัย และส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
2.5 เพื่อให้ การติดตาม ประเมินผลการบริห ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และภายในกาหนดเวลา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 การประชุมทีมบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 16 คน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
3.1.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 180 คน (3 เดือน/ครั้ง) และคัดเลือกบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา จานวน
135 คน (โรงเรียนละ 1 คน)
3.1.3 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และติดตามการรายงานผลการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 40 คน
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3.1.4 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จานวน 40 คน
3.1.5 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน จานวน 160 คน
3.1.6 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง จานวน 40 คน
3.1.7 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(1) การประชุมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จานวน 20 คน
(2) การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จานวน 6 ครั้ง
3.1.8 การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และงานประสานงาน
เพื่อ ให้บ ุค ลากรมีค วามสุข ในสถานที่ทางาน มีค วามสะอาด สวยงาม เป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ย ปลอดภัย
โดยดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งอาคารสถานที่ จัดภูมิทัศน์ จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์สาหรับงานรัฐพิธี งานสาคัญประจาปี และประสานงานอื่นๆ จานวน 10 ครั้ง
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ได้รับความรู้
ความเข้าใจในภารกิจงานด้านนโยบาย การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาเป็น ไปตามมาตรฐานสานัก งาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3.2.2 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพ
การบริ หารจั ดการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย มีประสิ ทธิ ภาพ
ได้มาตรฐาน
3.2.3 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ต่ อ สาธารณชน ก่อให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจการ
ดาเนินงาน เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.2.4 การติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และภายในกาหนดระยะเวลา
3.2.5 การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

1. การประชุมทีมบริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
1) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
(3 เดือน/ครั้ง)

















แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณิชาภา
โชคสุขสาราญ
นางชุตินันต์
กรณ์เวทย์โภคิน
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กิจกรรม
2) การคัดเลือกบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์
ให้แก่สถานศึกษา (โรงเรียนละ 1 คน)
3. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
5. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
6. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
7. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร
1) การประชุมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
2) การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
8. การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และประสานงาน
9. การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ





นางชุตินันต์
กรณ์เวทย์โภคิน
นางสาวสุกัญญา
หมั่นจิตร์




นางสาวณิชาภา
โชคสุขสาราญ
นางสาวณิชาภา
โชคสุขสาราญ
นางสาวสุกัญญา
หมั่นจิตร์






















นางมาลี
แก้วแววนาม
นางมาลี
แก้วแววนาม

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับงบดาเนินงาน จานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ที่
1

2

3

งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
รายการ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
กิจกรรมประชุมทีมบริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สัปดาห์ละ
1 ครั้ง) รวม 40 ครั้ง 16 คน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
19,200 2,400 5,760 4,800 6,240
วันละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท
รวม 40 ครั้ง จานวน 16 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
5,760 1,440 1,440 1,440 1,440
ละ 90 บาท รวม 4 ครั้ง
จานวน 16 คน
รวม
24,960 3,840 7,200 6,240 7,680
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านนโยบายการจัดการศึกษาของ
หน่วยงาน
1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ
21,600 5,400 5,400 5,400 5,400
(3 เดือน/ครั้ง) รวม 4 ครั้ง 180 คน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท รวม 4
ครั้ง จานวน 180 คน
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
ละ 90 บาท รวม 1 ครั้ง จานวน
180 คน
๒. การคัดเลือกบุคคลผู้ทา
16,200
16,200
คุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาใน
สังกัด (โรงเรียนละ 1 คน)
22,120
22,120
3. ค่าวัสดุ
รวม
59,920 5,400 5,400 21,600 27,520
กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
2,400
2,400
ละ 30 บาท จานวน 40 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
3,600
3,600
ละ 90 บาท จานวน 40 คน
4,000
4,000
3. ค่าจัดทาเอกสาร
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งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. ค่าวัสดุ
2,000
รวม
12,000
4. กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการดาเนินงานตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 2,400
ละ 30 บาท จานวน 40 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
3,600
ละ 90 บาท จานวน 40 คน
3. ค่าจัดทาเอกสาร
2,000
4. ค่าวัสดุ
2,000
รวม
10,000
5 กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
9,600
ละ 30 บาท จานวน 160 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
14,400
ละ 90 บาท จานวน 160 คน
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ
7,200
ละ 1,200 บาท
4. ค่าจัดทาเอกสาร
4,000
5. ค่าวัสดุ
5,000
รวม
40,200
6 กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
2,400
ละ 30 บาท จานวน 40 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
3,600
ละ 90 บาท จานวน 40 คน
3. ค่าจัดทาเอกสาร
2,000
4. ค่าวัสดุ
2,000
รวม
10,000

ที่
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2,000
12,000

2,400
3,600
2,000
2,000
10,000
9,600
14,400
7,200
4,000
5,000
40,200

2,400
3,600
2,000
2,000
10,000
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ที่
7

8

9

งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
กิจกรรมการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
๑. การประชุมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,200
2 มื้อๆ ละ 30 บาท จานวน 20 คน
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ
1,600
ละ 90 บาท จานวน 20 คน
๑.๓ ค่าจัดทาเอกสาร
2,000
๒. การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๓. ค่าวัสดุ
24,120 4,120

รวม
กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และประสานงาน
1. ค่าใช้สอยในการปรับปรุงตกแต่ง
อาคารสถานที่
2. ค่าวัสดุในการปรับปรุงตกแต่ง
อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ประดับ
อาคารสถานที่ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ผูกผ้า ประดับธง เครื่องราชสักการะ
พวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้สด งานรัฐ
พิธี งานวันสาคัญ งานประเพณีไทย
รวม
กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
รวมทั้งสิ้น

28,920

4,120

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,200
1,600
2,000
5,000 7,500

7,500

9,800 7,500

7,500

64,000 24,000 20,000 20,000
50,000 30,000 10,000 10,000

114,000 54,000 30,000 30,000
งบประมาณ
สพฐ.

300,000 67,360 52,400 85,340 94,900

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมิน
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
กิจกรรมทีจ่ ัด
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มี
ความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแนวทาง
นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐาน และจุดเน้น
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
สามารถดาเนินการตามปฏิทิน หรือตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทัน
กาหนดเวลาทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย
3. การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม
ประสานงาน อานวยการ และยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสานักงาน
4. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
ผลิตข้อมูลข่าวสารครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
5. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
มีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม งาน
สวัสดิการ สวัสดิภาพ งานประสานงาน
ของหน่วยงาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ในสังกัด ทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน มีความตระหนัก มีความรู้
ความเข้าใจในงาน ส่งผลทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามนโยบายและ
ตรงตามเป้าหมาย
7.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานทันตามกาหนดเวลาของ
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน
สานักงาน
7.4 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงาน เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
7.5 การให้บริการด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา การประสานงาน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐาน และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด
8.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด สามารถดาเนินการตามปฏิทิน หรือตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ทันกาหนดเวลาทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย
8.3 การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสานักงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
8.4 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
8.5 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ งานประสานงาน ของหน่วยงาน
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

ประชุมสัมมนาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ๒๐ ประเด็นการการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔– ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววงเดือน หนชัย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 กาหนดให้
ส่วนราชการดาเนินการตาม หมวด 3 มาตรา 16 ให้ ส วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
โดยจั ด ท าแผนสี่ ปี ซึ่ ง จะต้ อ งสอดคล องกั บ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามมาตรา 13
ในแต่ ละปี ง บประมาณให้ ส วนราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยให้ ระบุ ส าระส าคั ญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้ รายจ่ า ย และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ต้ อ งใช้ และหมวด 4 มาตรา 20 ให้ ส่ ว นราชการก าหนดเป้ า หมาย
แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ ในแต่ละงานหรือโครงการ
ซึ่งต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการพร้อมด้วยประชาชนทราบทั่วกัน และการบริหารจัดการศึกษา มีความจาเป็นต้อง
ใช้ ก ระบวนการวางแผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก าหนดทิ ศ ทาง แนวทางการด าเนิ น งานที่ ห น่ ว ยงาน
หรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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เป็ น เครื่ องมือในการบริ ห ารจั ดการขององค์ กรให้ บรรลุ เ ป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นของหน่ว ยงาน
เพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการน ายุ ท ธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (๕ ปี) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินงาน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษา
๒.๒. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒.๓. เพื่อกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปีและการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไป
ตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่กาหนด
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
๓.1.1. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน จานวน 4๐ คน
๓.๑.๒. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๖ – 25๗๐
จานวน 35 เล่ม
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (๕ ปี)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

√

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววงเดือน หนชัย

และคณะฯ

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ดังนี้
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ที่

1
2
๓

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1. การประชุมสัมมนาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (๕ ปี)
คณะทางานและผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๔๐ คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 4 มื้อ ๆ
ละ 3๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 90 บาท
ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

√

4,8๐๐
7,2๐๐
๒๘,0๐๐
4๐,๐00

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
มีเอกสารร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2566 – 25๗๐ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

วิธีการประเมิน
การสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
วัดและ
ประเมินผล
เอกสาร
รายงานผล/สรุป
โครงการ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีกรอบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๗.๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีการบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่กาหนด
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววงเดือน หนชัย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็ น กลไกหลั ก ในการพัฒ นา ส่ งเสริม ปลู กฝั งแนวความคิดและความรู้ ให้ กับเยาวชน
พลเมืองโดยรวมที่เป็นตัวแปรหลักของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการ
ออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อต่อสาคัญของการพัฒนาในทุกด้าน อันเป็นเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและ
ขีดความสามารถ การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
การปรั บ สมดุล พัฒนาระบบการบริห ารจั ดการเพื่อการสร้ างสั งคมแห่ งคุณธรรมและสั งคมแห่ งการเรียนรู้
การสร้างนวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
คุณภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เป็ น ภารกิจส าคัญ ในการจัดระบบทิ ศ ทางการพัฒ นาการจัด การศึ ก ษา
สู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นกลไกนาไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็ง การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทยยุค 4.0
อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสาคัญตามแนวทาง
การจัดการศึกษาดังกล่าว จึง ได้จัดทานโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกาหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ”
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และกรอบเป้าหมาย การจัดการศึกษาที่มีความชัดเจน และสามารถรับมือกับพลวัตศตวรรษที่ 21 (the 21st
century dynamics) ที่เต็ มไปด้ว ยความเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลก กรอปกับ
มีความจาเป็นต้องขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
สู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะในการแข่งขันและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
๓.1.1. สถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๓๕ แห่ง
๓.๑.๒. นักเรียน จานวน ๒๔,๐๒๐ คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.๑. สถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒. นักเรียนในสังกัดทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
๑. การจัดทาจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. การจัดทาคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. การกากับติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ

√

นางสาววงเดือน หนชัย

√

นางสาววงเดือน หนชัย

และคณะฯ
และคณะฯ
นางสาววงเดือน หนชัย

√

และคณะฯ

√

นางสาววงเดือน หนชัย

และคณะฯ

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ที่

1
2
๓

1

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑. การจัดทาจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. การจัดทาคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
คณะทางานและผู้เข้าร่วมงาน จานวน 15๐ คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 1 มื้อๆ ละ
3๐ บาท
ค่าอาหารกลางวันคณะทางาน จานวน 30 คน
จานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 90 บาท
ค่าวัสดุ และค่าจัดจ้างพิมพ์เอกสาร
รวม
๓. การกากับติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

0

√

0

√
√

4,5๐๐
5,4๐๐
4,5๐๐
14,400
√
๑๔,๖00
๑๔,๖00
๒๙,๐00

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาใช้จุดเน้นเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

วิธีการประเมิน
การสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
การนิเทศ ติดตาม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
เอกสารรายงาน
แบบนิเทศ
ติดตาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีกรอบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๗.๒. นักเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น
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๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3
นโยบายที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกชพร ศิริปรุ และนางการะเกต นิยมธรรม
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ เดือนตุลาคม 2564 – วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มที่ทาหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการ
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบ
การจั ดการเรี ย นการสอน การพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สั งคม สติปัญญา ทักษะชีวิต
คุณธรรม จริ ย ธรรม จิตอาสา การกีฬา ลู กเสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน
สิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษา เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคลครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ร่ ว มจั ดการศึกษาที่จ ะส่ งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจ
ที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษา
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ทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดาเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบข่าย
และภารกิจงานในปั จจุบั น 12 งาน ได้แก่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึ ก ษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย งานส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสั ง คมอื่น
งานประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ สามารถจัดการศึกษาสอดคล้ องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึ ก ษา งานส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาส าหรั บผู้ พิ การ ผู้ ด้ อยโอกาสและผู้ มี ความสามารถพิ เศษ
งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุ ขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการลูกเสือ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น งานส่งเสริมสนับสนุ นการระดมทรัพยากรเพื่อการศึก ษา งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และ
ส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานวิเทศสั ม พัน ธ์ งานประสานส่ งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม งานส่ งเสริมแหล่ งการเรียนรู้
สิ่ งแวดล้ อมทางการศึ กษา และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งานประสานและส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาให้ มี บ ทบาท
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภ าพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการดาเนินงานดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา และการบริ ห ารจั ด การ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อขับเคลื่อน กากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนรายงานผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
จัดศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 1 ครั้ง
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
กลุ่ ม ส่ งเสริ มการจั ดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
บริหารจัดการงานตามภารกิจของกลุ่ม (งานประจา) มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ผู้ศึกษาดูงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ และสรุปแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
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๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
การศึกษาดูงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
2564
2565
2565
2565
/
นางกชพร ศิริปรุ
นางการะเกต นิยมธรรม

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
ที่
1

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

ไตรมาส 1

๒๐,000
20,000

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

12,000

๒๐,000
๒๐,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประชุม
รูปแบบออนไลน์”
2. การศึกษาดูงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน

สรุปรายงาน

- แบบสรุปรายงานผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารจัดการงานตามภารกิจ (งานประจา) และงานตามนโยบายต่างๆ ที่กลุ่ม ส่งเสริมการจัด
การศึกษารั บ ผิ ดชอบ สามารถขับ เคลื่ อน กากับ ติดตาม และการบริห ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนดพร้อมมีเว็บไซต์
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่กลุ่ มส่งเสริ มการจัดการศึ กษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้ว น สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไทยศักดิ์ วงศ์คา นางนภาดา มณีรัตน์ และนางสาววงเดือน หนชัย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ มกราคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็ น กลไกหลั กในการพัฒ นา ส่ งเสริม ปลู กฝั งแนวความคิดและความรู้ให้ กับเยาวชน
พลเมื อ งโดยรวมที่ เ ป็ น ตั ว แปรหลั ก ของความสามารถในการแข่ ง ขั น ระยะยาว การบริ ห ารจั ด การศึ กษา
เพื่ อ การออกแบบการศึ ก ษาจึ ง เป็ น ข้ อ ต่ อ ส าคั ญ ของการพั ฒ นาในทุ ก ด้ า น อั น เป็ น เป้ า หมายในการ
สร้ างความมั่น คงและขีดความสามารถ การพัฒ นาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม การปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ การสร้ า งนวั ต กรรมและการน าเทคโนโลยี ม าใช้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เป็นภารกิจสาคัญในการจัดระบบ
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นกลไกนาไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็ง การพัฒนา
ประเทศสู่ประเทศไทยยุค 4.0 อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”และสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
การดาเนินการ รวมทั้งข้อมูลดังกล่าว จึงได้ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
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พบว่า บุ คลากรในส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษา มีปริมาณงานในความรับผิ ดชอบมาก มี ความตึงเครี ย ด
ขาดความสุขในการทางาน นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดทักษะการทางาน และมีภัยคุกคาม
ในรูปแบบต่างๆ ครูขาดการทางานเป็นทีม บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และห้องเรียนไม่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนขาดสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ชุมชนมีความต้องการให้โรงเรียนดูแลระเบียบ
วินัยผู้เรียน ให้ดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง ดังนั้น
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ และพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาองค์ ก รสู่ ภิ ร มย์ ฤ ทั ย สถานด้ ว ย
SMILE Model อัน ประกอบด้ว ย S : Safety การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย M : Morality ส่ งเสริม
คุ ณ ธรรม I : Innovation นวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ L : Leaning for new normal การเรี ย นรู้ สู่ วิ ถี ชี วิ ต ใหม่
E : Effciency เน้นประสิทธิภาพ เพื่อเพื่อพัฒนาระบบ ให้เป็นองค์กรที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความปลอดภัย
มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีความสุขในการทางาน อันจะนาไปสู่องค์กรแห่ง “ภิรมย์ฤทัยสถาน” ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มีคู่มือพัฒนาองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ทีเ่ ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
๒.๒. เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2.3. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะในการแข่งขัน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
๓.1.1. สถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๓๕ แห่ง
๓.๑.๒. นักเรียน จานวน ๒๔,๐๒๐ คน
๓.๑.๓. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน ๕๘ คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.๑. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ก ร
สู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
๓.๒.๓. นักเรียนในสังกัด มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

๑. การจัดทาคู่มือ SMILE Model

√

๒. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

√

๓. การกากับติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
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เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.ก.ย.
2565

√

ผู้รับผิดชอบ
นายไทยศักดิ์ วงศ์คา
และคณะฯ
นายไทยศักดิ์ วงศ์คา
และคณะฯ
นายไทยศักดิ์ วงศ์คา
และคณะฯ
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5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 5๗,๐00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1
2
๓
1

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑. การจัดทาคู่มือ SMILE Model
คณะทางานและผู้เข้าร่วมงาน จานวน 30 คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 8 มื้อๆ
ละ 3๐ บาท
ค่าอาหารกลางวันคณะทางาน จานวน 30 คน
จานวน ๒ มื้อๆ ละ 90 บาท
ค่าวัสดุ และค่าจัดจ้างพิมพ์เอกสาร
รวม
๒. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 1 มื้อๆ
ละ 3๐ บาท (จานวน 150 คน)
3. การกากับติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

√
7,2๐๐
10,8๐๐
๒๔,๕๐๐
4๒,๕00
√
4,500
๑๐,๐๐๐

√

๕๗,๐00

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีคู่มือ
พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย
SMILE Model เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
๒. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
๓. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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วิธีการประเมิน
การสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
ประเมินความพึงพอใจ
การนิเทศ ติดตาม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
เอกสารรายงาน
แบบประเมินความ
พึงพอใจ
แบบนิเทศ ติดตาม
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๗.๒. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
7.3. นักเรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทุกแห่ง มีคู่มือ
พัฒนาองค์กรสู่ภิรมย์ฤทัยสถานด้วย SMILE Model ทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๘.๒. ร้อยละ 80 ของ บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
๘.๓. ร้อยละ 70 ของนักเรียนคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๒ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๕ การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ และคณะ
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันทีเ่ ริ่มต้นโครงการ มกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของรั ฐ บาล ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ มี แ นวคิ ด “ปลดล็ อ ก ปรั บ เปลี่ ย น เปิ ด กว้ า ง” เพื่ อ ให้ ก ารท างาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการมีความรวดเร็ว ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถนาพาประเทศไทย
ไปต่อหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประกอบกับ การสนับสนุนข้อมูลผลการประชุม องค์การยูเนสโก
ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตร ที่ยืดหยุ่น วัดผล
ตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยหนึ่งในนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาลังดาเนินการ คื อ “การควบรวม” โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีจานวนน้อยกว่า ๑๒๐ คน
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ดังนั้ น เพื่อเป็ น การตอบสนองนโยบายดังกล่ าว กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน
เทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเพื่อเป็นโรงเรียน
หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
จัดทาแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการนั้น
ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักและเห็ น ความส าคั ญ ของ
นโยบายดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง
๒.๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 มีการบริหารจัดการให้โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์ที่กาหนด
3.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน บริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
3.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 มีการบริหารจัดการให้โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์ที่กาหนด
3.2.2 โรงเรียนคุณภาพของชุมชนการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นโรงเรียนหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
3.2.3 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามแผนการนิเทศ
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
๑.ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ชองชุมชนตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานระดับเขตพื้นที่
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ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ

√

นางนิภาภรณ์
สุทธสิงห์ และคณะฯ

√

นางนิภาภรณ์
สุทธสิงห์ และคณะฯ
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กิจกรรม
3.พิจารณาตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เสนอ สพฐ.
ขอสนับสนุนงบประมาณ
4.ควบคุม กากับ ติดตาม ให้การดาเนินงาน
การเก็บรวบรวบข้อมูลแผนผังอาคารสถานที่
และสิ่งปลูกสร้างและกาหนดรูปแบบ
(MODEL)
5.เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ในระดับเขตพื้นที่ให้ กศจ.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
๖.เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ในระดับเขตพื้นที่เพื่อรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สพฐ.

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ

√

นางนิภาภรณ์
สุทธสิงห์ และคณะฯ

√

นางนิภาภรณ์
สุทธสิงห์ และคณะฯ

√

นางนิภาภรณ์
สุทธสิงห์ และคณะฯ

√

√

นางนิภาภรณ์
สุทธสิงห์ และคณะฯ

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 25,000.00บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ดังนี้
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
รายการ
ที่
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๕๐๐
1.ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
๕๐๐
ชองชุมชนตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
๒,๐๐๐
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒,๐๐๐
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
ระดับเขตพื้นที่
๑๐,๐๐๐
1 พิจารณาตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล
๑๐,๐๐๐
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เสนอ
สพฐ.ขอสนับสนุนงบประมาณ
๗,๕๐๐
2 ควบคุม กากับ ติดตาม ให้การ
๗,๕๐๐
ดาเนินงานการเก็บรวบรวบข้อมูล
แผนผังอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง
และกาหนดรูปแบบ (MODEL)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๓ เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนในระดับเขตพื้นที่ให้ กศจ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔ เสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนในระดับเขตพื้นที่เพื่อรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ.
รวมทั้งสิ้น
ที่

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

๒,๕๐๐

ไตรมาส 4

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐
๒๕,๐๐๐

ไตรมาส 3

๒๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการให้
โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์
ทีก่ าหนด
2.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการให้
โรงเรียนเกิดคุณภาพตามจุดประสงค์
ที่กาหนด
2 .โรงเรียนคุณภาพของชุมชนการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็น
โรงเรียนหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- ประเมินผลตามตามตัวชี้วัด แบบประเมินผลตามตาม
ผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
- ประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- นิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
เครื่องมือการนิเทศ กากับ
ติดตามและประเมินผล
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ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

3.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้รับการนิเทศ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามแผนการนิเทศและรูปแบบ
กระบวนการที่กาหนด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเกิดความเชื่อมั่นต่อ
ชุมชน และผู้ปกครอง
7.๒ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนพัฒนาและยกระดับคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม
๗.๓ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นโรงเรียนหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 189

โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ 2.5 การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ - 2565
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ - 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารี จงอยู่สุขสันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ มกราคม 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยมของผู้ปกครอง
ที่ต้องการส่งบุตรหลาน ไปเรียนโรงเรียนในเมือง ซึ่ งเป็นประเด็นที่ท้ายทายสาคัญของระบบการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ในการพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก อี ก ทั้ ง พบว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ยั ง ประสบปั ญ หาในเรื่ อ ง
คุ ณ ภาพของเด็ ก นั ก เรี ย น การบริ ห ารจั ด การและการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การ
ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีจานวนบุคลากรในโรงเรียนจากัด และโรงเรียนมีภาระงานจานวนมาก งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งผลให้คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ ก
เพื่ อ ให้ มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา รวมถึ ง การบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
โ ด ย มี แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ร ง เ รี ย น ข น า ด เ ล็ ก แ บ บ ขั้ น บั น ไ ด ที่ มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น
ให้ เห็ น ผลอย่ างเป็ น รูป ธรรม โดยให้ ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โดยเน้ น ต าบลเป็ น ฐานการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมดาเนินการในแต่ละตาบล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในปั ญ หาและการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ซึ่ ง ได้ จั ด ท าโครงการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยได้ ด าเนิ น การกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี นั ก เรี ย น 120 คนลงมา โดยจั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ปีงบประมาณ 2562-2565 ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า
โรงเรียนที่มีการควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แต่โ รงเรี ย นขนาดเล็ กส่ ว นใหญ่ป ระสงค์ ดารงอยู่ ได้ด้ว ยตนเอง (Stand Alone) ซึ่งจาแนกเป็นกลุ่ ม ที่ เ ป็ น
โรงเรี ย นคุณภาพประจ าตาบล และกลุ่ มที่มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนสู งกว่าระดับประเทศ และ
กลุ่ ม ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ เนื่ อ งจาก คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน/ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น/ชุ ม ชน
มี ม ติ ไ ม่ ไ ปเรี ย นรวมกั บ โรงเรี ย นใกล้ เ คี ย ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในปั ญ หาและการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2565
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ได้รับการบริหารจัดการที่มีวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจานวนนักเรียน 120 คนลงมา มีวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
2.สารวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียน 120 คน ลงมา สภาพปัจจุบัน
ปัญหา และมาตรการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางอารี จงอยู่สุขสันต์

นางอารี จงอยู่สุขสันต์
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.
2565

นางอารี จงอยู่สุขสันต์

3. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
120 คนลงมา
4.สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชนในการมาเรียนรวม
5.สรุปและรายงานผล

นางอารี จงอยู่สุขสันต์
นางอารี จงอยู่สุขสันต์

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน ๒๕,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
20,700
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียน 120 คนลงมา
2 สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
4,300
และชุมชน ในการมาเรียนรวม/ยุบเลิก
รวม
25,000
รวมทั้งสิ้น
25,000

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

/
/

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามบริบทของโรงเรียน
2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียน
รวมโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง/โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล/โรงเรียนดีใกล้บ้าน

วิธีการวัดและประเมินผล
- ผลการดาเนินงาน
- รายงานผล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงาน

- ผลการดาเนินงาน
- รายงานผล

- แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน
7.2 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน
๘.2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง/โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล/โรงเรียนดีใกล้บ้าน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
มาตรการที่ ๔.๓

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต้นแบบ

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุภัทรชัย กระสินหอม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ พฤศจิกายน 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
วิจัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการแสวงหาความรู้ของปัญหาต่างๆ การวิจัยทาให้มนุษยชาติ
มีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสาคัญของ
การวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐโดยรัฐให้
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในมิ ติต่างๆ อย่างชัดเจน
วิจัยทางการศึกษาถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องนามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองเพราะจะช่ ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพ ขยายขอบเขตความรู้ แ ละเปิ ด โลกทั ศ น์ ท างวิ ช าการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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การวิจัยทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศักยภาพอย่างสูงสุด
เพราะถ้ า หากมนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาจนถึ ง ระดั บ ขี ด สู ง สุ ด แล้ ว การพั ฒ นาด้ า นอื่ น ๆ
ก็จ ะสามารถทาได้ อย่ างราบรื่ น การพัฒ นาคุ ณภาพงานวิช าการเป็น หั ว ใจส าคั ญ ของการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โดยปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดความก้าวหน้าและเห็นภาพความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ได้ มีทักษะในการดารงชีวิต มีความเป็นไทยและมั่นใจ
ในตนเอง โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศการศึกษาซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมาย เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูเกิดความรู้ความเข้าใจและใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูมีความเข้มแข็งในการดาเนินการห้องเรียนคุณภาพ นวัตกรรม
ภาษาไทย และถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่ดีในด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา
๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานที่ดีระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๔ เพื่ อ นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการใช้ ก ระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นการบริห าร การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการนิเทศ
การศึกษา
2.5 เพื่อจัดทาวิจัยการประเมินโครงการและสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และ
นวัตกรรมภาษาไทย
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จ านวน 135 โรงเรี ย น ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ นวั ต กรรมภาษาไทย และ
ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริห า ร
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา
๓.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จานวน 135 โรงเรียนมีนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษา
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3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การตามกิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ และนวั ต กรรม
ภาษาไทย เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาการศึกษา ได้รับการนิเทศ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑. ถอดบทเรียน “ใช้
กระบวนการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
2. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คัดเลือกนวัตกรรม/ ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3. นิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การใช้กระบวนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
2564
2565
√

4. จัดทาวิจัยการประเมินโครงการ
และสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
2565
2565
นายสุภัทรชัย
กระสินหอม
และคณะฯ

√

นายสุภัทรชัย
กระสินหอม
และคณะฯ

√

นายสุภัทรชัย
กระสินหอม
และคณะฯ

√

นายสุภัทรชัย
กระสินหอม
และคณะฯ

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ที่
1

2
3

4

งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2,000
ถอดบทเรียน “ใช้กระบวนการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา”และส่งเสริม
การดาเนินงาน ห้องเรียนคุณภาพ
และนวัตกรรมภาษาไทย
9,000
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือก
นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25,000
นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร
การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา
14,000
จัดทาวิจัยการประเมินโครงการและ
สรุปผล การดาเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนคุณภาพ
50,000
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2,000
-

9,000

-

-

25,000

-

-

-

14,000

-

36,000
50,000

14,000

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑.ร้อยละของสถานศึกษา
ได้ดาเนินกิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ นวัตกรรมภาษาไทย
และใช้กระบวนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา
๒.ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
นวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ ระดับสถานศึกษา และระดับ
เขตพื้นที่

วิธีการวัดและประเมินผล
๑. สถานศึกษากาหนด
เป้าหมาย จัดกิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ นวัตกรรมภาษาไทย และ
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
๒. สถานศึกษาได้รับการประเมิน
ติดตามการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบติดตาม และแบบ
รายงานผลการดาเนินงาน

๑. สถานศึกษามีการนาเสนอ
นวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศระดับสถานศึกษา

๑. แบบรายงาน และ
นาเสนอนวัตกรรม ผลการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ
การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
๒. สถานศึกษาได้รับการรับรองผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สถานศึกษาไดรับการนิเทศ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้าน
การบริหาร การจัดการเรียนรู้และ
การนิเทศการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบรายงานการนิเทศ
การใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม การ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในด้าน
การบริหาร การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และใช้กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา
7.2. สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่
7.3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และ
การนิเทศการศึกษา
7.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีรายงานผลการวิจัยการประเมินโครงการ และ
สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ นวัตกรรมภาษาไทย และใช้กระบวนการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.3 สถานศึกษาได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษาครบทุกโรงเรียน
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรักษ์ ระย้า
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนนั้นสารมารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่และภารกิจสาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึ ก ษา
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ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒ นาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
นาผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้กาหนดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ยั่งยืน พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.1.3 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีขึ้นไป
3.2.2 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.นิเทศ ติดตามการดาเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ยั่งยืนและมีประสิทฺธิภาพ
2.นิเทศ ซ้อมการประเมิน (mock
assessment supervision) เตรียมความ
พร้อมสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

นายอนุรักษ์ ระย้า
และคณะฯ

นายอนุรักษ์ ระย้า
และคณะฯ
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กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

นายอนุรักษ์ ระย้า
และคณะฯ
นายอนุรักษ์ ระย้า
และคณะฯ
นายอนุรักษ์ ระย้า
และคณะฯ

3.การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา (ประกันคุณภาพ ๑ ช่วย ๓)
4.สังเคราะห์รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
5.สรุปผลการดาเนินงาน

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน ๔๒,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1

2

๓
๔

งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
นิเทศ ติดตามการดาเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
นิเทศ ซ้อมการประเมิน (mock
๒0,000
assessment supervision)
เตรียมความพร้อมโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ ๒0,000
สถานศึกษา(ประกันคุณภาพ ๑ ช่วย ๓)
สังเคราะห์รายงานประจาปีของ
๒,000
สถานศึกษา
รวม
๔๒,000
รวมทั้งสิ้น
๔๒,000

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

/

/

/

/

ไตรมาส 4

/

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
2. ทุกโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- การประเมินคุณภาพภายนอก

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงาน
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)
- ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๒ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
๗.๓ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
๘.2 สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ในระดับดีขึ้นไป
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๑ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่๖การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนภาดา มณีรัตน์ , นางอารี จงอยู่สุขสันต์ ,นางสาววงเดือน หนชัย
นางบังอร บารมี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง/งานประจา
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 256๔ วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 256๕
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่ ม นโยบายและแผน เป็ น กลุ่ ม ที่ ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานในเชิ ง นโยบาย
ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องาน
ตามยุ ทธศาสตร์ ให้ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิ ดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารสนับสนุนที่ใช้โรงเรียน
เป็ น ฐาน (School- Based Management : SBM) โดยมี ก ระบวนการวางแผน การด าเนิ น การตามแผน
การกากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ โดยมีขอบข่ายและภารกิจงานในปัจจุบัน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
นโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามประเมินและรายงานผล และกลุ่มงานธุรการ
ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม งานจะมี ภ ารกิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยในแต่ ล ะปี จ ะมี ง านประจ าที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การ
ในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ในส่วนของงานวิเคราะห์งบประมาณ
ได้แก่ การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ งานการจัดทารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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งานการกากับ ติดตามและประเมิน ผลการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ ในส่วนของงานติดตามประเมินและ
รายงานผลตลอดจนการเร่ งรั ดการปฏิบั ติงานในช่ว งปลายปีงบประมาณ ที่จะต้องดาเนินการให้ เป็นไปตาม
นโยบายและให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจของ
กลุ่มนโยบายและแผนเพื่อรองรับการดาเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2.2 เพื่อให้การจัดสรร จัดตั้งงบประมาณ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และงานการจัดทา
รายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 เพื่อขับเคลื่อน กากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทั้งระบบ ตลอดจนรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจาปี 256๔
2.4 เพื่อขับเคลื่อน และเร่งรัดการดาเนินงานในภาพรวมให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
๒.๕. เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ จานวน 5 ครั้ง
3.1.2 จัดประชุมคณะทางาน/วิทยากร การจัดทารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 2 ครั้ง
3.1.3 รับการตรวจราชการตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 ครั้ง
3.1.4 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จานวน 2 ครั้ง
3.1.5 เร่งรัดงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด 1 ครั้ง
๓.๑.๖. การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน จานวน ๒ ครั้ง
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บริหารจัดการ
งานตามภารกิจของกลุ่ม (งานประจา) มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
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๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
๑.การประชุมพิจารณาจัดตั้ง/
จัดสรรงบประมาณ/งานนโยบายอื่นๆ
2.ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ทั้งระบบ
3.เร่งรัดการปฏิบัติงาน
4.พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์
กลุ่มนโยบายและแผน

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

√
√

ผู้รับผิดชอบ
นางนภาดา
และคณะฯ
นางนภาดา
และคณะฯ
นางนภาดา
และคณะฯ
นางนภาดา
และคณะฯ

√

√
√

มณีรัตน์
มณีรัตน์
มณีรัตน์
มณีรัตน์

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน ๔๗,๐00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1
2
๓
๔

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
การประชุมพิจารณาจัดตั้ง/จัดสรร
งบประมาณ/งานนโยบายอื่นๆ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ทั้งระบบ
เร่งรัดการปฏิบัติงาน
พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์
กลุ่มนโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1๓,๘00
√
๑๑,๒00
๑๒,๐00
๑0,๐00

√

√

√
√

๔๗,๐00

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. สถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูลระบบบัญชี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ครบถ้วน
3. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานทั้งระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.กลุ่มนโยบายและแผนมีเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- ประเมินผล
ความพึงพอใจ
- สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
- สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
- เว็บไซต์กลุ่มนโยบาย
และแผน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสรุปรายงาน
- แบบสรุปรายงาน
- แบบรายงาน
- ระบบข้อมูลที่เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและ
แผน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑. การบริหารจัดการงานตามภารกิจ (งานประจา) และงานตามนโยบายต่าง ๆ ที่กลุ่มนโยบายและ
แผนรั บ ผิ ด ชอบ สามารถขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
๗.๒. กลุ่มนโยบาย มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๘.๑ ร้อยละการพิจารณาจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
๘.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดทารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
๘.๓ ร้อยละของการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานทั้งระบบ
๘.๔ กลุ่มนโยบายและแผน มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรสา เรืองรองธรรม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23
สิ งหาคม 2560 กฎหมายฉบั บ นี้ ได้ว างกรอบในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ
โดยกาหนดรายละเอียดอันเป็นมาตรฐานกลางที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน อีกทั้งมีหลักการที่ทาให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการดาเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องบันทึก
หลักฐานในการดาเนินการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการ
พิจารณา กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุเป็นกระบวนการที่สาคัญ และเป็นที่สะท้อน
ถึงผลสาเร็จของการบริหารภาครัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ. 2562 เป็ น การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยจากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น
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และการน าเงิน ส่ งคลั ง พ.ศ. 2551 ให้ มีความสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติวินัย การเงิน การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment Master Plan) ตลอดจนเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานด้า นการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) เป็น New GFMIS Thai
ในปี ง บประมาณ 2565 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 จึ ง จั ด
โครงการอบรม “การพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิน และพั ส ดุ ” เพื่ อ ให้ ค วามรู้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลการที่เกี่ยวข้องในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้า งและ
สามารถบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน, ครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน
ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย แนวทางในการดาเนินการทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และ
เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2565
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และปี ง บประมาณก่ อ นหน้ า
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน, ครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
งานการเงิ น จ านวน 135 โรงเรี ย น และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย และสามารถสามารถเบิกจ่ าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ
3.1.2 โรงเรี ย นในสั ง กั ด จ านวน 135 โรง สามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ และเป็ น ไปตามมาตร
การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ และสามารถก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
แล้ ว เสร็ จ ภายในปี งบประมาณเป็ นไปตามมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 208

3.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
อบรม
2. ประชุมมอบหมายวางแผนงาน
3. ดาเนินงานอบรมตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2564 2565
√

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางอรสา เรืองรองธรรม
นางอรสา เรืองรองธรรม
นางอรสา เรืองรองธรรม
นางอรสา เรืองรองธรรม

√
√
√

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
275 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 275 คน
x 90 บาท x 1 มื้อ
2 ค่าจ้างทาเอกสาร 280 เล่ม
x 100 บาท
๓ ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
ที่

งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ขอจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
16,500.√
24,750.28,000.-

√

750.70,000.-

√

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับพัสดุและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การเงิน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการเงินและพัสดุ
๒. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สามารถดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
เบิกจ่ายเงิน ได้ตรงตามระเบียบและ
มีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
การประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

การติดตามและตรวจสอบการ หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ
ดาเนินงาน
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 135 โรงเรียน สามรารถจัดทาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐาน
การเบิกเบิกจ่ายเงิน ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และทันตามกาหนดเวลา
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ทาหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุและครูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงาน สามารถดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามระเบียบ
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โครงการ
การติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ - 2565
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 กาหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปีตามที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา โดยต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์
นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การประเมินด้านความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทาให้การตรวจสอบภายในมีความสาคัญและเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารของหน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าได้ดาเนินการตามนโยบาย กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบั งคับ ของทางราชการส่ ง ผลให้ ก ารบริห ารจัด การเป็ น ไปด้ว ยความถู กต้ อ ง ครบถ้ว น ปราศจากการ
ดาเนินงานที่ทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีแนวทางในการดาเนินงานทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
และสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทางานเป็นทีม เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสไม่มี
พฤติกรรมที่จะส่งผลไปในแนวทางที่ทุจริตต่อหน่วยงาน ให้ความสาคัญกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด การให้คาปรึกษา
ในการปฏิบั ติ งาน ตลอดจนให้ ข้อ เสนอแนะ หรือแนวทางในการปรั บปรุ ง แก้ ไ ขการปฏิ บัติ งานด้ านต่ า งๆ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ จานวน 32 แห่ง ประจาปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียด
การตรวจสอบดังต่อไปนี้
3.1.1 การเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
3.1.2 การจั ดซื้ อจั ดจ้ างตามพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.1.3 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)
๓.๑.๔ เงินรายได้สถานศึกษา
3.1.5 โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19)
3.1.6 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ จานวน 32 แห่ง ประจาปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบมีผลดีต่อสถานศึกษา ดังนี้
3.2.1 บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี และพั ส ดุ ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้รับทราบ
3.2.2 สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี โ ดยค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ มีวินัยและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบข้อเท็จจริง ความเสี่ยงล่วงหน้า ทาให้สามารถหาทาง
แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์
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๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

1.วิเคราะห์และวางแผนในการจัดทาแผน
ปฏิบัติการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
2.จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขออนุมัติ
และปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนฯ (เป้าหมาย
จานวนสถานศึกษาในสังกัด 32 โรงเรียน)
2.1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดพร้อมปฏิทิน
ออกตรวจสอบติดตาม
2.2 ออกตรวจติดตามสถานศึกษาในสังกัด
ระยะที่ 1 (11 โรงเรียน)
2.3 ตรวจสอบและสรุปผลการออกตรวจ
ติดตามสถานศึกษาระยะที่ 1
2.4 ออกตรวจติดตามสถานศึกษาในสังกัด
ระยะที่ 2 (11 โรงเรียน)
2.5 ตรวจสอบและสรุปผลการออกตรวจ
ติดตามสถานศึกษาระยะที่ 2
3.สรุปรายงานผลส่ง สพฐ ในรอบ 6 เดือน



ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิรมล
วงษ์ธนสุภรณ์
นางสาวนิรมล
วงษ์ธนสุภรณ์










4.สรุปรายงานผลส่ง สพฐ.ในรอบ 12 เดือน
5.ตรวจติดตามสถานศึกษาร่วมกับส่วนกลาง
สพฐ. 10 โรงเรียน
6.ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
7.ค่าวัสดุสานักงาน

ก.ค.-ก.ย.
2565














นางสาวนิรมล
วงษ์ธนสุภรณ์
นางสาวนิรมล
วงษ์ธนสุภรณ์
นางสาวนิรมล
วงษ์ธนสุภรณ์
นางสาวนิรมล
วงษ์ธนสุภรณ์
นางสาวนิรมล
วงษ์ธนสุภรณ์

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ที่
1
2
3

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการการเดินทาง
ไปราชการ จานวน 20 วัน
(120*2*20)
ค่าชดเชยน้ามัน (400*25)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ร่วมกับส่วนกลาง (120*5*4)

4 ค่าวัสดุสานักงาน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

4,800







10,000







2,400





2,800
20,000



๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด จานวน
32 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ
บรรลุผลสาเร็จตามภารกิจการตรวจสอบ
ภายในประจาปีงบประมาณ 2565
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาปฏิบัติงานการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
2. สถานศึกษาบริหารเงินงบประมาณ
ใช้จ่ายในการสร้างเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา มีความสุจริต โปร่งใส ประหยัด
คุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้

วิธีการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2565
โดยใช้แบบกระดาษทาการ
การตรวจสอบภายใน

เครื่องมือที่ใช้
แบบกระดาษทาการ
การตรวจสอบภายใน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ครบทุกแห่งสามารถ
ดาเนินการได้ตามระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
มีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ กากับดูแลที่ดีสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ป้องกันการประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต
7.2 สถานศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติงานตามบริบทภารกิจอย่า งมีศักยภาพ ถูกต้องครบถ้วนใน
ด้านการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถป้องปรามไม่ให้ก่อเกิดการทุจริต ลดความเสี่ยงแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์
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สามารถตรวจสอบได้และเป็น ไปตามระเบียบของทางราชการ ช่วยสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติง าน
ถูกต้องสาเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
7.3 บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้รับคาแนะนา แนวทางข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดยึดหลัก
ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ของทางราชการ และมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมและทางราชการเป็นสาคัญ
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ
8.2 ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุถูกต้อง
8.3 ร้อยละ 100 ของภารกิจบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล.
พื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต และคณะ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นโฉมบทบาท ‘ครู ’ ให้ เ ป็ น ครู ยุ ค ใหม่ โดยปรั บ บทบาทจาก“ครู ส อน” เป็ น “โค้ ช ” หรื อ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้
ออกแบบกิจ กรรมและสร้า งนวั ต กรรมการเรีย นรู้ให้ ผู้ เรีย น และมี บ ทบาทเป็ น นั กวิ จั ย พั ฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ
การสนับสนุนสื่อการสอนและสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน โดยตรง
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการดาเนินงานบริหารของหน่วยงานให้บรรลุเป้า หมาย
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยคานึงถึงหลักการบริหารงานบุคคล คือหลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจ ในด้านการวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง
โดยการก าหนดต าแหน่ ง การตั ด โอนต าแหน่ ง การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง วิ ท ยฐานะ การสรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
พิ จ ารณาย้ า ยครู แ ละผู้ บ ริ ห ารที่ ยื่ น ความประสงค์ ข อย้ า ยประจ าปี หรื อ ย้ า ยกรณี พิ เ ศษ บ าเหน็ จ ความชอบ
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และการจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ โดยพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา
จานวน 2 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการและมีความเสียสละ
ในการปฏิบัติงาน การจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา เพื่อให้การบริหารงานบุคคล มีความคล่องตัว
บรรลุ ตามเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคลและหลักธรรมาภิบาล และนโยบายสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้การดาเนินงานบริหารงานบุคคล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงผลผลิต (Output)
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล จานวน 80 คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 การดาเนินการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษามีอัตรากาลังครูเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามนโยบายของ
ทางราชการ
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
งานวางแผนอัตรากาลัง การเกลี่ย
อัตรากาลัง
2.ประชุมพนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว
3.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
4.ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
สร้างขวัญกาลังใจการเลื่อนตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5.สรุปรายงานโครงการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
นางสุวรรณี คงสวัสดิ์
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
นางสุวรรณี คงสวัสดิ์
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
นางอาทิตยา นาคมาลี
นางสาวกัณทิมา ลือกิจนา
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
นางสาวอุมาพร โพธิไ์ หม

นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
หน้า 217

๕. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่

1
2

1
2
๓

1
2

งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับงานวางแผนอัตรากาลัง การเกลี่ย
อัตรากาลัง จานวน ๘ ครั้ง
2,880
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท
*๘ มื้อ*12 คน
3,240
ค่าอาหารกลางวัน 90บาท*3 มื้อ
*12 คน
2.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
1,470
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท
*7 มื้อ*7 คน
1,260
ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท* 2 มื้อ
*7 คน
1,750
ค่าตอบแทนกรรมการ
3.ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
สร้างขวัญกาลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
(การพิจารณาความดีความชอบ)
จานวน 2 ครั้ง/การเลื่อนตาแหน่ง
4,200
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30บาท
*14 มื้อ* 10 คน
7,200
ค่าอาหารกลางวัน 90บาท* 8 มื้อ
*10 คน
22,000
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

990

330

660

900

2,160

210

-

420

1,080

-

420

420

630

630

-

-

-

850

-

900

600

-

1,800

1,800

-

-

3,600

3,600

2,230

7,560

7,620

4,590

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
- ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน
ปีละ 2 ครั้ง

วิธีการวัดและประเมินผล
- แบบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2 ครั้ง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 งานบริหารงานบุคคล มี กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.2 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.3 องค์กรสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีคู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานผล
การดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน และ 1 ปี
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ประจาปี 2561 - 2564
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๒๐ ประเด็นการการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอาทิตยา นาคมาลี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและ
เหรี ย ญจั กรพรรดิมาลาประจ าปี ให้ กับ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานทุก ปีและส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้กับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่างๆในสั งกัด เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในแต่ล ะปี แต่ละชั้นตรา เพื่อจัดพิธีม อบ
เครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ใ ห้ แ ก่ ข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ลู กจ้างประจา พนักงานราชการ
ผู้ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
2.2 เพื่อจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้สมเกียรติ
2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาไปใส่ประดับในงานพิธีต่างๆ ให้สมเกียรติ
3. เป้าหมาย
- เชิงผลผลิต (Output)
มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี 2561 จานวน 50 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จั กรพรรดิมาลา ประจ าปี 2562 จ านวน 5๐ ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ชั้นต่ากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2563 จานวน 50 ราย ประจาปี 2564 จานวน 50 ราย
รวมทั้งสิ้น 200 ราย
- เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่ทางราชการ มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติสมเป็นข้าราชการของแผ่นดิน
๔. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอขออนุมัติโครงการฯมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจาปี
2561-2564
2. แต่งตั้งกรรมการไปตรวจรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จาก สพฐ.
3. แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
2564

ม.ค.-มี.ค.
2565

เม.ย.-มิ.ย.
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางอาทิตยา นาคมาลี

√

นางอาทิตยา นาคมาลี

√

นางอาทิตยา นาคมาลี

√
√

นางอาทิตยา นาคมาลี
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5. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้
งบประมาณ
รายการ
ที่ขอจัดสรร
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1. การจัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี 2561 - 2564
1 คณะทางานและผู้เข้าร่วมพิธี
จานวน 200 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 6,000
มื้อๆ ละ 3๐ บาท
2 ค่าวัสดุ
2,000
๓ ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่จัดพิธี
2,000
รวมทั้งสิ้น
10,000

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

√
√
√

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ ได้นาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปประดับและเข้า
ร่วมพิธีสาคัญต่าง ๆ ของทางราชการ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในอาชีพราชการ ทาให้มีความสุขในการทางาน งานมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน
- แบบสอบถาม
- สัมภาษณ์
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
-แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ที่แต่งกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หน่วยงานอื่นๆ
๗.๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีการบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปตามกรอบการใช้จ่ายตามปฏิทินที่กาหนด
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

สรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑1 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ การผลิตครู และการคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอาทิตยา นาคมาลี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น
มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รั บการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
โดยการกระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่าตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห าร และมี ก ลไกการส่ ง เสริ ม พลั ง ทางสั ง คมให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มา
ด าเนิ น การร่ ว มและ/หรื อ สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรในพื้ น ที่ นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้ ง มี ก ลไกการน าความรู้
ทักษะประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนาไปใช้สาหรับการ
ประกอบอาชีพได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 135 โรงเรียน มี 10 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงจัดทาโครงการสรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาและในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
สรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ครบตามจานวนที่ต้องการและครบตามกรอบอัตรากาลัง
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบุคลากรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

1. เสนอขออนุมัติโครงการสรรหา
และจัดจ้างพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ
2. สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและใน
สถานศึกษา
3. สรุปรายงานการผลการ
ดาเนินงานโครงการ

√
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√

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2565

ก.ค.-ก.ย.
2565

ผู้รับผิดชอบ
นางอาทิตยา นาคมาลี

√

√

√

นางอาทิตยา นาคมาลี

√

นางอาทิตยา นาคมาลี

และคณะฯ
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5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดาเนินงาน จานวน 1,125,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
สรรหาและจัดจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ
รวม

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร
15,300

ไตรมาส 1
√

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

15,300

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๑. ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่ สพป.สระบุรีเขต 2 กาหนด และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ
๒. สถานศึกษามีอัตรากาลัง พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เพียงพอตามความจาเป็นขาดแคลน
๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงขึ้น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
(ประเมิน 2 ครั้ง
( 6 เดือน/ครั้ง)

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน
- แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ตลอดจนงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และงานจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของจานวนกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวทั้งปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ครบตามจานวนที่ได้รับจัดสรร และทาให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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โครงการ
แผนงาน
นโยบายที่ ๔
กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ความสอดคล้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๑๒ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔– ๒๕๖๕
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 256๓ – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาเริง ถาวรทรัพย์ และนางปาจรีย์ สังข์วงษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 เมษายน 256๕ วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน องค์คณะบุคคลสาคัญๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
มีบ ทบาทอานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ทางานร่ว มกับส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาในการศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริ หาร และการดาเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
โดยนัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุนงานเชิงวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ มี
การนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากาหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การบริ หารการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานและสถานศึกษาในสั งกัดเขตพื้นที่ การศึ กษา ดังนั้น การทางาน
ขององค์คณะบุคคล จะต้องสอดรับประสานกันอย่างกลมกลื น จึงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โดยมี ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มจากองค์ ค ณะบุ ค คล จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการนี้ ขึ้ น
เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.2. เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจานวน 9 คน
3.1.2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
1) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2) ศึกษานิเทศก์
3) ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
4) ประธานสหวิทยศึกษา จานวน 14 คน
5) อื่นๆ (ถ้ามี)
3.2. เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ
คณะอนุกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.2.2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
4. วิธีดาเนินงานและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
2564

1. กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.) และ (อ.ก.ต.ป.น.)
2. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

-
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-

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
2565
2565
√
-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.
2565
√
นางสาเริง
ถาวรทรัพย์
และคณะฯ
√

นางสาเริง
ถาวรทรัพย์
และคณะฯ
หน้า 227

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดาเนินงาน จานวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ
(อ.ก.ต.ป.น.)
2 กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
รวม
รวมทั้งสิ้น
ที่

งบประมาณ
ที่ขอจัดสรร

แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

50,000

-

25,000

-

25,000

18,000

-

-

-

18,000

68,000

-

-

-

18,000

68,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ร้อยละของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการดูแลงานเชิงวิชาการและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
การจัดประชุม
แบบการรายงาน
ผลการประชุม

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและ
มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

การนิเทศติดตาม

แบบนิเทศติดตาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
8. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
8.1 สถานศึกษามีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบายและจุดเน้นอย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หน้า 228

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บ ทภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
มีกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจพันธกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์
ปีงบประมาณ 256๕ โดยได้จัดตั้งวงเงินงบประมาณ จานวน จานวน 5,๐๐๐,๐๐0 บาท สาหรับงานประจา
ตามความจาเป็นพื้นฐาน จานวน ๓,๐00,000 บาท และจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ ก ษา จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ ง นี้ ได้ เ สนอขอความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัดสระบุร ี อนุมัติในหลักการให้สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ดาเนินการ
ปรั บ เพิ่ ม – ลด งบประมาณ โครงการ/กิ จ กรรม ตามจ านวนงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณ
โดยบริหารจัดการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานและการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่ อ สารทิ ศ ทางองค์ ก ร ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ นโยบายการพั ฒ นาและ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง ชัดเจนและมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดโครงสร้างกระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุนพร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ดาเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕
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6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
กันยายน 256๔

แนวปฏิบัติ
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปี 256๔
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค

กันยายน – ตุลาคม
256๔

1. ศึกษานโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แนวทางดาเนินการตามกรอบวงเงินของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

มกราคม 256๕

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 256๔ – ธันวาคม 256๔)

เมษายน 256๕

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๔ – มีนาคม 256๕)

กรกฎาคม 256๕

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 256๔ – มิถุนายน 256๕)

ตุลาคม 256๕

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 256๔ – กันยายน 256๕)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕
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ภาคผนวก

คำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
ที่ ๕๔๒ /๒๕6๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 256๕ ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING
----------------------------------------------------ด้ ว ยส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสระบุ รี เขต ๒ ก ำหนดจั ด ประชุ ม สั ม มนำ
กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 256๕ ผ่ ำ นระบบ ZOOM MEETING ในวั น ที่ ๓๐
กั น ยำยน ๒๕๖๔ และ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล ำคม ๒๕๖๔ เพื ่อ ใช้เ ป็น เครื ่อ งมือ ในกำรพัฒ นำกำรศึ กษำ รวมถึ ง
เป็ น กรอบกำรด ำเนิ น งำน และกำรขั บ เคลื่ อนกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน
3. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ร่วมวำงแผนกำรดำเนินงำนในกำรจัดประชุมสัมมนำกำรจัดทำแผน –
ปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING ให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร มีกำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์/นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
และสอดรับกับกำรแก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
๒. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน
๓. นำงวรำภรณ์ ศรีภำนุมำต
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๔. นำงมำลี แก้วแววนำม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
๕. นำงกชพร ศิริปรุ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๖. นำงสำวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
๗. นำงสำเริง ถำวรทรัพย์
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

/๘. นำงวัชรำกร เคยบรรจง ...
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๘. นำงวัชรำกร เคยบรรจง

รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู
กรรมกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๙. นำงอรสำ เรืองรองธรรม
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่ม
กรรมกำร
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑๐. นำงสำวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
กรรมกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๑๑. นำงมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
กรรมกำร
๑๒. นำยวิชิต รำญฎร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสำมัคคี
กรรมกำร
๑๓. นำยสันติ คงศิลป์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวิหำรแดง
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวพรรณวดี ปำมุทำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหินกองฯ
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวกัญญ์ชิสำ ทุมมำพันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
กรรมกำร
๑๖. นำงรัตติกำล ตรีปัญญำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับพริก
กรรมกำร
๑๗. นำงสุธำลักณ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำสีโพธิ์เหนือ
กรรมกำร
๑๘. นำยวรวิชญ์ คำพุ่ม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงำม
กรรมกำร
๑๙. นำงปำจรีย์ สังข์วงษำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๒๐. นำงนิภำภรณ์ สุทธสิงห์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๒๑. นำยอนุรักษ์ ระย้ำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๒๒. นำยสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๒๓. นำงสำวสุกัญญำ หมั่นจิตร์ นักประชำสัมพันธ์
กรรมกำร
๒๔. นำงชุตินันต์ กรณ์เวทย์โภคิน นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
๒๕. นำงสำวณิชำภำ โชคสุขสำรำญ นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
๒๖. นำงรุจิกร วุฒิศำสตร์
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
๒๗. นำงกำระเกต นิยมธรรม นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
๒๘. นำงกรกนก ชุ่มใจศรี
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
๒๙. นำงศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
๓๐. นำงอำทิตยำ นำคมำลี
นักทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำร
๓๑. นำงนภำดำ มณีรัตน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๓๒. นำงสมปอง โฆษิตพล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓๓. นำงอำรี จงอยู่สุขสันต์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓๔. นำงสำววงเดือน หนชัย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓๕. นำงบังอร บำรมี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ วำงแผนกำรดำเนินงำน จัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรประชุม กำรให้ข้อเสนอแนะ กำหนดทิศทำง
แนวทำงกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕6๕ ที่จะพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำย/จุดเน้น
ของหน่วยงำนและบริบทของพื้นที่
/คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ...
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คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๑. นำงสำวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ประธำนกรรมกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๒. นำงสมปอง โฆษิตพล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
๓. นำงอำรี จงอยู่สุขสันต์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
๔. นำงสำววงเดือน หนชัย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
๕. นำยธีรภัทร ใยระย้ำ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)
กรรมกำร
๖. นำงสำวจุฑำมำศ บำรุงรำษฎร์ ครู โรงเรียนวัดโป่งมงคล
กรรมกำร
๗. นำงสำวปริมวดี เปล่งปลื้ม ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร/เลขำนุกำร
มีหน้าที่ วำงแผนกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำรกำกับดูแล ควบคุม และบันทึก/บรรจุข้อมูลกำรประชุม
ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING ตลอดระยะเวลำกำรประชุม
คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและปฏิคม
๑. นำงสมปอง โฆษิตพล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอำรี จงอยู่สุขสันต์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
๓. นำงสำววงเดือน หนชัย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
4. นำงบังอร บำรมี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
มีหน้าที่ วำงแผนกำรบันทึกกำรรำยงำนตัว และวำงแผน กำกับดูแล กำรจัดอำหำร ,อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ให้กับผู้บริหำร และคณะทำงำนตลอดระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร
๑. นำงมำลี แก้วแววนำม
๒. นำงสำวปริมวดี เปล่งปลื้ม
๓. นำงสำวสุกัญญำ หมั่นจิตร์

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
นักประชำสัมพันธ์

ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

มีหน้าที่ กำรบันทึกภำพกิจกรรม และเผยแพร่ภำพ ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมทุกสื่อ
คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร/พิธีการ
๑. นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนคณะกรรมกำร
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
๒. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน
กรรมกำร
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
๓. นำงนภำดำ มณีรัตน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๔. นำยธีรภัทร ใยระย้ำ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)
กรรมกำร
๕. นำงสำวจุฑำมำศ บำรุงรำษฎร์ ครู โรงเรียนวัดโป่งมงคล
กรรมกำร
๖. นำงสำววงเดือน หนชัย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร/เลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีกำรตลอดระยะกำรประชุม และบรรยำยให้ควำมรู้ กำกับ ดูแล ตลอดจน
แนะนำผู้เข้ำร่วมประชุมให้เรียนรู้เป็นไปตำมที่หลักสูตรกำหนด
/คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญชี ...
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คณะกรรมการการเงินและบัญชี
1. ว่ำที่ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
2. นำงจำรุณี วงษ์สง่ำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
กรรมกำร
3. นำงสำวปรียำ อินทรำ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
กรรมกำร
4. นำงเบญจมำศ แพรัศมี
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
5. นำงสำวกนกวรรณบำรุงกลำง ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
6. นำงอรสำ เรืองรองธรรม
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่ม
กรรมกำร/เลขำนุกำร
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
มีหน้าที่ บริหำรจัดกำร อำนวยควำมสะดวกกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
ตำมระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณ
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ทุกท่ำน
กรรมกำร
3. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
4. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร/เลขำนุกำร
5. นำงสำววงเดือน หนชัย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ พิจำรณำโครงกำร /งบประมำณ งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕6๕
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ จุดเน้น/เป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
และบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต ๒
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. 256๔

(นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
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