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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารงานการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินรวมที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อน 6 ประเด็นกลยุทธ์ คือ ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 พัฒนาศักยภาพผู้ เรี ยนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่  21  ประเด็นกลยุทธ์ที่  
3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็น  
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน และสถานศึกษา จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินงานต่อไป 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดพังงา 
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี   

ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง

ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พ้ืนที่ท าการเกษตร 1,806.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,129,141 ไร่ 
- พ้ืนที่ป่าไม้ 1,725.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,078,233 ไร่ 
- เนื้อท่ีอ่ืน ๆ 639.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 399,435.625 ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อมูลทั่วไป 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้  
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่ส าคัญ 
ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 
155 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน  
(ข้อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มี 2 ฤดู คือ 
- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  
จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.57 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.56 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,394.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 178 วัน เดือนที่ฝนตกมาก

ที่สุด คือ กรกฎาคมและสิงหาคม ฝนตกประมาณ 22 วัน   

การปกครอง 
 - การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 314 หมู่บ้าน 
 - การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
     องค์การบริหารส่วนต าบล 38 แห่ง 
     เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 13 แห่ง 

การเมือง  
 - จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คน 
   มีสมาชิกวุฒิสภา 1  คน 
 - สภาจังหวัด  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด24  คน 
 - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล 642 คน 
 
ประชากร  
 จากข้อมูลของที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนธันวาคม 2561 จังหวัดพังงามีประชากร
ทั้งสิ้น 268,240 คน เป็นชาย 133,931 คน (ร้อยละ 49.93) หญิง 134,309 คน (ร้อยละ 50.07) 
อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ าเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั้งสิ้น 49,839 คน รองลงมาได้แก่  
อ าเภอท้ายเหมือง 49,057 คน และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 44,413 คน ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อย
ที่สุดได้แก่ อ าเภอเกาะยาว  มีประชากรเพียง 14,270 คนเท่านั้น  
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอและเพศ 

ล าดับ อ าเภอ ชาย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,814 21,511 42,325 

2 เกาะยาว 7,183 7,087 14,270 

3 กะปง 7,195 7,192 14,387 

4 ตะกั่วทุ่ง 22,170 22,243 44,413 

5 ตะกั่วป่า 24,676 25,163 49,839 

6 คุระบุรี 14,021 13,836 27,857 

7 ทับปุด 13,017 13,075 26,092 

8 ท้ายเหมือง 24,855 24,202 49,057 

รวม 133,931 134,309 268,240 

ร้อยละ 49.93 50.07 100 

              ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน วันที ่31 เดือนธันวาคม 2561 

 
เศรษฐกิจของจังหวัด 
 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงาในเดือนเมษายน 2562 ภาพรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของด้านอุปทาน (การผลิต) และด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) โดยด้านอุปทาน
เป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ขณะเดียวกันด้าน  
อุปสงค์เป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการ  
ใช้จ่ายภาครัฐ ส าหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ดี  
(ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดพังงา เมษายน 2562 ) 

การสาธารณสุข 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง  

และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 114 แห่ง 
ส าหรับโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนเตียงผู้ป่วย 637 เตียง มีแพทย์ 93 คน ทันตแพทย์ 38 คน 
และพยาบาล 664 คน โดยมีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,548 คน ทันตแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 6,267 
คน และมีพยาบาล 1 คนต่อประชากร 352 คน (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา มิถุนายน 2562) 

สังคม 
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย

ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้ า หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ตามชายฝั่งทะเล  
และเกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้ 

จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีการบันทึก และอ้างอิงไว้ในแผนที่
โลกตั้งแต่ยุคเริ่มต้นคริสตกาล โดยนักเดินเรือชาวอาหรับ เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของพุทธศาสนาจากอินเดีย  
สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญในทะเลฝั่งอันดามัน 
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ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชน ในจังหวัดพังงา นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26 ศาสนาซิกส์ ร้อยละ 0.05  
(ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา มิถุนายน 2562) 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา 
 ก าลังแรงงาน  

การมีงานท าและการว่างงาน เป็นข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานสถิติ 
จังหวัดพังงาด าเนินการส ารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส ส าหรับไตรมาส 4/2561 
 จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ในไตรมาส 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561  
จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 216,564 คน (ร้อยละ 80.74 ของประชากรทั้งหมด)  
โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 148,023 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 147,448 คน (ร้อยละ 99.61 ของผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงานทั้งหมด) ผู้ว่างงาน 575 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.39) (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ธันวาคม 2561) 
 

ข้ 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู่ เลขท่ี 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย จ านวน 7 กลุ่ม/1 หน่วย  ดังนี้ 

กลุ่มอ านวยการ         หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3684 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1922  

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ  หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2180  

  

ข้อมูลทั่วไปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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อัตราก าลัง 
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวนทั้งสิ้น 46 คน ณ วันที่ 10 ตลุาคม 2562  

บุคลากร/กลุ่ม กรอบ 
(อัตราก าลัง) 

มีตัว ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ข้าราชการครู 26 3 - 2 
ผู้บริหารการศึกษา 4 2 - - 
ศึกษานิเทศก์ 22 1 - 2 

บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 52 24 8 8 
กลุ่มอ านวยการ 7 5 8 1 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11 5 - 1 
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ 13 6 - 1 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT 7 2 - 3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 4 - - 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3 - - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 - - 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 78 27 8 10 
 

อ านาจหน้าที ่
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศกึษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ข้อ 3 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น 
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2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ  ที่หลากหลายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม

อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม 
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
พัฒนาครู 

และ 
บุคลาการ 

ทาง
การศึกษา 

กลุ่ม 
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

สถานศึกษา 

 

งาน 
วิชาการ 

 

งาน 
งบประมาณ 

 

งาน 
บริหารงานบุคคล 

 

งาน 
บริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

นายสมภาพ  นาคพันธ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา 
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1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                       ประธานกรรมการ 
2. นายบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ 
3. นายนิคม  หัศนี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
4. นายสุทธิพงศ์  อาจวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา กรรมการ 
5. นายกฤดิพงศ์  บุญรงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
6. นายทรงวิทย์  ชูวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
7. นายพีระ  เสมพืช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
8. นายสมภาพ  นาคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 

 9. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ค าด า  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. นางวราภรณ์  คงเทศ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
3. นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

                                                          การจัดการศึกษา 
4. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางอ าพันธ์  มีผล   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวสุวรรณา ชวีิตโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 
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ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ตารางที่ 1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 89 65.00 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 32 22.86 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.71 
-  ประถมศึกษา 16 10.00 
-  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.71 
-  ไม่มีนักเรียน 1 0.71 

 ตารางท่ี 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 80 57.14 
- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 27 19.29 
- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.14 
- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.14 
- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 6 4.29 
- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - 
- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 

 

 

 

 

ที ่ ระดับ จ านวนโรงเรียน 

1 ระดับปฐมวัย 122 

2 ระดับประถมศึกษา 139 

3 ระดับมัธยมศึกษา 34 

ข้อมูลทางการศึกษา 
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ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 80 100 

- ไม่มีนักเรียน 1 1.25 
- 1-20 2 2.5 
- 21-40 11 13.75 
- 41-60 22 27.50 
- 61-80 15 18.75 
- 81-100 15 18.75 
- 101-120 14 17.50 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน เพิ่ม/ลด 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 84 80 -4 
- ไม่มีนักเรียน - 1 1 
- 1-20 4 2 -2 
- 21-40 12 11 -1 
- 41-60 18 22 4 
- 61-80 18 15 -3 
- 81-100 19 15 -4 
- 101-120 13 14 1 
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ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 

ชั้น นักเรียนชาย 
นักเรียน
หญิง 

รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
นักเรียน 

: 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 223 206 429  23  
อนุบาล 2 1,007 884 1,899  133  
อนุบาล 3 1,052 1,004 2,056  132  

รวมก่อนประถม 2,282 2,094 4,376 19.00 288 15 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,531 1,440 2,971  164  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,412 1,233 2,645  158  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,323 1,184 2,507  156  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,428 1,256 2,684  161  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,454 1,317 2,771  161  
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,450 1,366 2,816  161  

รวมประถมศึกษา 8,598 7,796 16,394 71.10 961 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 460 382 842  38  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 370 345 715  36  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 324 311 635  36  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,154 1,038 2,192 9.51 110 20 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 25 39  2  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 12 26  2  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 24 32  2  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 61 97 0.42 6 16 : 1 

รวมทั้งสิ้น 12,070 10,989 23,059 100 1,365 17 : 1 
ร้อยละ 52.34 47.66 100  
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ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงา 

นักเรียน 638 2,947 348 - 3,933 
ห้องเรียน 39 130 21 - 190 

ห้อง : นักเรียน 1 : 16 1 : 23 1 : 17 - 1 : 21 
จ านวนคร ู     226 (1:17) 

เกาะยาว นักเรียน 325 1,322 302 97 2,046 
ห้องเรียน 19 78 10 6 113 

ห้อง : นักเรียน 1 : 17 1 : 17 1 : 30 1 : 16 1 : 18 
จ านวนคร ู     133 (1:15) 

กะปง นักเรียน 270 750 104 - 1,124 
ห้องเรียน 18 60 9 - 87 

ห้อง : นักเรียน 1 : 15 1 : 13 1 : 12 - 1 : 13 
จ านวนคร ู     81 (1:14) 

ตะกั่วทุ่ง นักเรียน 815 2,835 162 - 3,812 
ห้องเรียน 65 203 7 - 275 

ห้อง : นักเรียน 1 : 13 1 : 14 1 : 23 -  1 : 14 
จ านวนคร ู     234 (1:16) 

ตะกั่วป่า นักเรียน 559 1,635 400 - 2,594 
ห้องเรียน 33 91 16 - 140 

ห้อง : นักเรียน 1 : 17 1 : 18 1 : 25 - 1 : 19 
จ านวนคร ู     162 (1:16) 

คุระบรุ ี นักเรียน 672 2,269 218 - 3,159 
ห้องเรียน 40 119 15 - 174 

ห้อง : นักเรียน 1 : 17 1 : 19 1 : 15 - 1 : 18 
จ านวนคร ู     204 (1:15) 

ทับปุด นักเรียน 499 2,089 311 - 2,899 
ห้องเรียน 26 110 12 - 148 

ห้อง : นักเรียน 1 : 19 1 : 19 1 : 26 - 1 : 20 
จ านวนคร ู     166 (1:17) 

ท้าย
เหมือง 

นักเรียน 598 2,547 347 - 3,492 
ห้องเรียน 48 170 20 - 238 

ห้อง : นักเรียน 1 : 12 1 : 15 1 : 17 - 1 : 15 
จ านวนคร ู     237 (1:15) 

รวม นักเรียน 4,376 16,394 2,192 97 23,059 
ห้องเรียน 288 961 110 6 1,365 

ห้อง : นักเรียน 1 : 15 1 : 17 1 : 20 1 : 16 1 : 17 
จ านวนครู     1,443 (1:15) 
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ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2562 

ประเภทความพิการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 

บกพร่องทางการเห็น 6 2 8 0.38 
บกพร่องทางการได้ยิน 2 1 3 0.14 
บกพร่องทางสติปัญญา 213 119 332 15.62 
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 20 14 34 1.60 
มีปัญหาทางการเรยีนรู ้ 1,143 458 1,601 75.31 
บกพร่องทางการพูด/ภาษา 16 4 20 0.94 
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 39 9 48 2.26 
ออทิสติก 17 3 20 0.94 
พิการซ้อน 33 27 60 2.82 

รวม 1,489 637 2,126 100 

ร้อยละ 70.04 29.96 100  

ที่มา : ระบบ set ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
ตารางที่ 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

ศาสนา 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,813 10,223 1,210 1 14,247 61.78 
อิสลาม 1,549 6,140 981 96 8,766 38.02 
คริสต์ 11 25 1 - 37 0.16 
ซิกส์ 1 3 - - 4 0.02 
พราหมณ์/ฮินดู 1 1 - - 2 0.01 
อ่ืน ๆ 1 2 - - 3 0.01 
รวม 4,376 16,394 2,192 97 23,059 100.00 
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ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและสัญชาติ ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 10 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน้ าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2562 

ประเภท ก่อน
ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ ประถม 
ศึกษา 

ร้อยละ มัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 

ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 4,376 100 16,394 100 2,192 100 97 100 

น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 833 19.04 2,009 12.25 149 6.80 8 8.25 

ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 614 14.03 1,614 9.85 135 6.16 8 8.25 

น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ ์

347 7.93 969 5.91 63 2.87 4 4.12 

น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 424 9.69 3,047 18.59 538 24.54 25 25.77 

ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ ์ 338 7.72 1,731 10.56 296 13.50 20 20.62 

น้ าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ ์

154 3.52 1,104 6.73 167 7.62 7 7.22 

น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 3,119 71.28 11,338 69.16 1,505 68.66 64 65.98 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 3,424 78.24 13,049 79.60 1,761 80.34 69 71.13 

น้ าหนักและส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ ์

2,692 61.52 10,092 61.56 1,313 59.90 48 49.48 

สัญชาติ ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 4,151  15,922  2,173  97  22,343  96.89 

กัมพูชา 8  23  0  0  31  0.13 

เกาหลีใต้ 0  1  0  0  1  0.00 

จีน 0  2  0  0  2  0.01 

เนปาล 2  2  0  0  4  0.02 

ปากีสถาน 1  1  0  0  2  0.01 

พม่า 190  356  17  0  563  2.44 

ฟิลิปปินส์ 0  1  0  0  1  0.00 

มาเลเซีย 0  3  0  0  3  0.01 

ลาว 12  38  1  0  51  0.22 
ไม่ปรากฎสัญชาติ 10  36  1  0  47  0.20 

อื่นๆ 2  9  0  0  11  0.05 

รวม 4,376  16,394  2,192  97  23,059  100.00 
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ตารางที่ 11 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง  
                มาเรียน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 12 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุ 
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อ 
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.ป
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ช้ันอนุบาล 1 790            
ช้ันอนุบาล 2 1,963            
ช้ันอนุบาล 3 2,270            
รวมอนุบาล 5,023           - 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,962       2   2 0.08 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,548       1   1 0.04 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,753            
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,835            
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,884            
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,767            
รวมประถมศึกษา 16,749       3   3 0.02 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 850  1  1      2 0.24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 702    1      1 0.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 645   1 1   1   3 0.47 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,197  1 1 3   1   6 0.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 35            
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 33            
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 31            
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 99           - 

รวมท้ังสิ้น 24,068  1 1 3   4   9 0.04 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

วิธีการเดินทางมาเรียน 
นักเรียนที่อยู่

ห่างเกิน 3 กม. 
เดินเท้า โดยใช้ยานพาหนะ จักรยาน

ยืมเรยีน เสียค่า
โดยสาร 

ไม่เสียค่า
โดยสาร 

ก่อนประถมศึกษา 4,376 23 1,384 320 0 1,727 
ประถมศึกษา 16,394 70 4,006 2,274 3 6,353 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,192 18 493 386 0 897 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 97 1 19 10 0 30 
รวมท้ังสิ้น 23,059 112 5,902 2,990 3 9,007 
ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน 3 กม. ต่อ นร. ทั้งหมด 100 0.49 25.60 12.97 0.01 39.06 
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 จ าแนกตามสาเหตุ  

 
ตารางท่ี 14 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                 ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาเหตุ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 เพิ่ม/ลด 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 24,192 24,068 -124 
ฐานะยากจน - - - 
มีปัญหาครอบครัว 6 1 -5 
สมรสแล้ว 1 1 - 
มีปัญหาในการปรับตัว - 3 3 
ต้องคดีถูกจับ - - - 
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 
อพยพตามผู้ปกครอง 6 4 -2 
หาเลี้ยงครอบครัว 4 - -4 
กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 17 9 -8 

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 523 100 32 100 
- ศึกษาต่อ 496 94.84 29 90.63 
- ประกอบอาชีพ 22 4.21 1 3.13 
- บวชในศาสนา 5 0.96 - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ - - 2 6.25 
- อ่ืน ๆ - - - - 
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ตารางที่ 15 เปรยีบเทียบจ านวนนักเรยีนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

 
ตารางท่ี 16 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 6 6 0.45 
ปริญญาตรี 29 978 1,007 75.43 
ปริญญาโท 97 222 319 23.90 
ปริญญาเอก 3 - 3 0.22 

รวม 129 1,206 1,335 100 

ตารางท่ี 17 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ 1 620 621 46.51 
ช านาญการ 51 354 405 30.34 
ช านาญการพิเศษ 75 230 305 22.85 
เชี่ยวชาญ 2 2 4 0.30 
เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - 

รวม 129 1,206 1,335 100 

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 
2560 2561 เพิ่ม/ลด 2560 2561 เพิ่ม/ลด 

นักเรียนเรียนจบ 543 523 -20 19 32 13 
- ศึกษาต่อ 511 496 -15 17 29 12 
- ประกอบอาชีพ 26 22 -4 1 1 - 
- บวชในศาสนา - 5 5 - - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษา
ต่อ 

- - - - 2 2 

- อ่ืน ๆ 6 - -6 1 - -1 
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ตารางที่ 18 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการครู 1,339 77.04 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  
- รองผู้บริหารการศึกษา 2  
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 129  
- ครูผู้สอน 1,206  
- ศึกษานิเทศก์ 1  

บุคลากรทางการศึกษา 25 1.44 
พนักงานราชการ 22 1.27 
ลูกจ้างประจ า 46 2.65 

- นักการภารโรง 34  
- ช่างปูนชั้น 2 7  
- ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 3  
- ช่างไม้ชั้น 4 2  

ลูกจ้างชั่วคราว 306 17.61 
โรงเรียน 292  
- ธุรการ (15,000) 59  
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 81  
- นักการภารโรง โครงการคืนครู 38  
- นักการภารโรง 20  
- ครูวิกฤต 44  
- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 11  
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 17  
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 22  
สพป.พังงา 14  
งบบริหารจัดการ สพป.พังงา   
- ปริญญาตรีขึ้นไป 3  
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 7  
งบปกติ   
- พนักงานพิมพ์ดีด 1  
- พนักงานท าความสะอาด 1  
- เวรยาม 2  

รวม 1,738 100 
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ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 
                2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา         
                กับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ เพิ่มข้ึน/ลดลง 
ภาษาไทย 56.33 55.90 0.43 
คณิตศาสตร ์ 35.52 37.50 -1.98 
วิทยาศาสตร์ 39.98 39.93 0.05 
ภาษาอังกฤษ 36.16 39.24 -3.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.00 43.14 -1.14 
 

 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                     
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  

2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 46.65 56.33 9.68 
คณิตศาสตร ์ 36.43 35.52 -0.91 
วิทยาศาสตร์ 38.16 39.98 1.82 
ภาษาอังกฤษ 33.82 36.16 2.34 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.77 42.00 3.23 
 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
                กับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 51.49 54.42 -2.93 
คณิตศาสตร ์ 25.01 30.04 -5.03 
วิทยาศาสตร์ 34.31 36.10 -1.79 
ภาษาอังกฤษ 26.48 29.45 -2.97 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.32 37.50 -3.18 
 

 

คุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                     
               .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560 
               .กับปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 46.15 51.49 5.34 
คณิตศาสตร ์ 21.49 25.01 3.52 
วิทยาศาสตร์ 30.55 34.31 3.76 
ภาษาอังกฤษ 26.87 26.48 -0.39 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.27 34.32 3.05 
  

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ความสามารถด้านภาษา 57.13 53.18 3.95 
ความสามารถด้านค านวณ 50.02 47.19 2.83 
ความสามารถด้านเหตุผล 50.62 48.07 2.55 

รวม 3 ด้าน 52.59 49.48 3.11 
 

ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  
                2560 กับปีการศึกษา 2561  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านภาษา 54.47 57.13 2.66 
ความสามารถด้านค านวณ 38.57 50.02 11.45 
ความสามารถด้านเหตุผล 46.71 50.62 3.91 

รวม 3 ด้าน 46.58 52.59 6.01 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 
 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน 
ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ โรงเรียน 
ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ 

 
122 

 
122 100 140 140 100 

หมายเหตุ : เสนอการประเมินคุณภาพ ฯ ในรอบที่ 4 มจี านวนโรงเรียน 17 โรง คิดเป็นร้อยละ 12.14 ของโรงเรียนทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 26 ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2561 ประเมินครั้งท่ี 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

อ่านไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,912 239 8.21 342 11.74 
ป.2 2,587 40 1.55 149 5.76 
ป.3 2,767 23 0.83 102 3.69 
ป.4 2,787 333 11.95 89 3.19 
ป.5 2,886 57 1.98 43 1.49 
ป.6 2,777 230 8.28 55 1.98 
รวม 16,716 922 5.52 780 4.67 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก. บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า  
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

ข. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

ค. พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

ง. เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
บทน า 

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 

ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ เป็นต้น 
เป้าประสงค์ 
  ๑. ผู ้เร ียนทุกคนที ่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั ่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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  ๒.  ผู ้เ ร ียนทุกคนมีท ัศนคติที ่ด ีต ่อบ ้าน เมือง  ม ีหล ักคิดที ่ถ ูกต ้อง  เป ็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
  ๓. ผู ้เรียนทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  ๔. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  ๕. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ท ุร ก ัน ดาร  เ ช ่น  พื ้นที ่ส ูง  ช ายแดน  ช ายฝั ่ง ทะ เล  และ เกา ะแก ่ง  เ ป ็นต ้น  ได ้ร ับก า รบ ร ิก า ร  
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวชี้วัด 
  ๑ . ร ้อ ยล ะของผู ้เ ร ียนที ่ม ีพฤต ิก ร รมที ่แ สด งออกถ ึง ค ว ามร ัก ใ นสถาบ ันหล ัก ขอ งช าติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๒ . ร ้อ ย ล ะข อ ง ผู ้เ ร ีย น ที ่ม ีพ ฤ ต ิก ร ร ม ที ่แ ส ด ง อ อก ถ ึง ก า ร ม ีท ัศ น ค ต ิที ่ด ีต ่อ บ ้า น เ ม ือ ง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
  ๓ . ร ้อ ย ล ะ ข อ ง ผู ้เ ร ีย น ม ีค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ  แ ล ะ ม ีค ว า ม พ ร ้อ ม ส า ม า ร ถ ร ับ ม ือ  
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  ๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
  ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่ งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
  ๖.  จ านวนสถานศึกษาที ่น ้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด ็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่ หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เร ียนให้มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๗. จ านวนสถานศึกษาที ่จ ัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียน
แสดงออกถึงความร ัก ในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชา ธ ิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์ทรง เป็นประมุข มีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง ม ีหลักคิดที ่ถ ูกต้อง เป ็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

 ๑.๒ สถานศึกษา  

    (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่ห ัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เร ียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
    (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์  สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  ๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 ๒.๒ สถานศึกษา 
    (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนมีความรู้ 
ความเข ้า ใจ เกี ่ยวก ับภ ัยคุกคามที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง  ภ ัยจากยา เสพติด  ความร ุนแรง  
การคุกคามในชีว ิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  
    (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
    (๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
    (๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับ
ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  
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 ๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ 
 ๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
 ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 ๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ด า เน ินการจ ัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย  
ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  
    (๒ )  ส าน ัก งานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน  ส่งเสริมและสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
    (๓)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
  ๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  
 เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงใน
ถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ด ูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท 
    (๒) จ ัดสรรงบประมาณเพิ่ม เติมให้สถานศึกษาในกลุ ่มโรงเรียนพื้นที ่ส ูง ในถิ ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    (๓) สร้างเวทีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที ่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที ่ส ูงในถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแ ก่ง”  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  
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  ๔.๒ สถานศึกษา 
    (๑)  พัฒนาร ูปแบบและว ิธ ีการจัดการเร ียนรู ้ สื ่อการ เร ียนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
    (๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 
    (๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ 

และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ 
ในการยกระดับการพัฒนาประ เทศในทุก มิติ ไปสู่ เ ป้ าหมาย การ เป็นประ เทศที่ พัฒนาแล้ ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรียน 
ให้มีความเป็น เลิ ศทางวิ ชาการจึ งมีความจ า เป็นอย่ างยิ่ งที่ จะต้องด า เนินการให้สอดคล้องกัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จั ดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่าง
เต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้
เป็น เครื่ องมือในการเรียนรู้ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ มีนิ สั ยรักการ เรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ภายใต้สั งคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

เป้าประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
  ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
  ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัด 
  ๑. จ านวนผู ้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู ้ที ่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
  ๒. ผู ้เร ียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที ่จ า เป็นด้านการรู ้เรื ่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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  ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ  ความ
สนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื ่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื ่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   
  ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการ
เ ร ีย น ข อ ง น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ต อ น ต ้น ข อ ง โ ร ง เ ร ี ย น ใ น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า  
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู ้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู ่การพัฒนาผู ้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา  
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
  ๑.๓ ศึกษา ว ิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธ ีและกระบวนการงบประมาณตั ้งแต่ จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มี
ความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
  ๑.๔ ส่ง เสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั ้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที ่การศึกษา 
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
  ๑.๕ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. สถานศึกษา  

  ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
  ๒ .๒  ป ร ับ เ ปลี ่ย นอ ัต ล ัก ษณ ์ข อ งส ถาน ศ ึกษ า ให ้มุ ่ง เ น ้น ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น รู ้ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
  ๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
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  ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
  ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบ ุคคล โดยการจ ัด ให ้ม ีการว ัดประ เมินจากส ่วนกลาง ใน ชั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีที ่ ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

บทน า 
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เ ริ่ มตั้ ง แต่ประชากรวั ย เรี ยนทุกช่ ว งวั ย  ตลอดจนการพัฒนา  ครู  และบุ คลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียน
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  

รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างคว ามรู้ ออกแบบกิจกรรม 
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
  ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
  ๒ . ผู ้เ ร ียน ได ้ร ับการพัฒนาตามจ ุดมุ ่งหมายของหล ักส ูตร  และม ีท ักษะความสามารถ  
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
  ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
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  ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
  ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
  ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 
  ๑ . ผู ้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ ๒๑ 
(3R8C)  
  ๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
  ๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีว ิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  ๕ . ผู ้เร ียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต อยู ่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 
  ๖ . ผู ้เ ร ียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีส ุขภาวะที ่ด ี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
  ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  ๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
 เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทย  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ( ๑ )  พ ัฒ นา ห ล ัก ส ูต ร ท ุก ร ะด ับ เ พื ่อ ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ได ้ร ับ ก า รพ ัฒ นา ทั ้ง  ๔  ด ้า น  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๒) ส่ง เสริมให้ครูปรับเปลี ่ยนการจัดการเร ียนรู ้ “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้น
การพัฒนาผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
     (๑ )  จ ัดท า เ ค รื ่อ งม ือประ เ ม ินพ ัฒนาการ เด ็กปฐมว ัย และประ เม ิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง
ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั ้งผู ้ปกครอง ให้มีความรู ้ความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 (๓ )  สน ับสน ุน ให ้สถานศ ึกษาม ีค ร ูห ร ือคร ูผู ้ช ่ว ยด ้านปฐมว ัยตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี 
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   

 (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑.๒ สถานศึกษา 
(๑ )  จ ัดก ิจ ก ร รมพ ัฒนา เ ด ็กปฐมว ัย ใน ร ูปแบบที ่ห ล ากหล าย  จ ัด

สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
(๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้

อย่างมีความสุข 
(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้

มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ

ปลอดภัย 
(๕)  อภิบาล เด ็กปฐมวัยให้ม ีส ุขภาวะที ่ด ี ร ่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
(๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู ้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
(๗ )   สร ุปและราย ง านผลการด า เ น ิน ง านต ่อส าน ัก งาน เขต พื ้นที่

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

 (๑ )  ส ่ง เสร ิม  สนับสนุน ให ้ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู ้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
     - เป็นไปตามหลักสูตร  
     - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

     - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ   
     - มีความรู้  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 
     - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
     - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

 (๒) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
น ัก เ ร ีย นชั ้นป ระถมศ ึกษาป ีที ่ ๓  แล ะด า เ น ิน กา รป ระ เม ิน  ร วมทั ้ง ป ร ะส านกา รด า เ น ิน ง าน 
เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

 (๓ )  ส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุน ให ้ส าน ัก งาน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษาและ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้เ พื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 (๔)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทา งการศึกษาเพื ่อส่ง เสร ิม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

 (๕) ด า เนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู ้เร ียนได้รับประทาน
อาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

 (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัด
ก า ร ศ ึก ษ า ภ า พ ร ว ม  ร วม ทั ้ง ส ร ุป แล ะร าย ง า นผล กา รด า เ น ิน ง าน ต ่อก ร ะทร ว งศ ึกษ า ธ ิก า ร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

๒.๒.๒ สถานศึกษา 
 ( ๑ ) จ ัด ก า ร เ ร ีย น รู ้ที ่ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ไ ด ้เ ร ีย น รู ้ผ ่า น ก ิจ ก ร ร ม  

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 (๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
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     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
     - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล 
และการหาความสัมพันธ์ 

 (๓)  จ ัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เ ร ียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
คว ามส ามา รถ  ค ว ามถน ัด และคว ามสน ใ จ  ร ว มถ ึง ก ิจ ก ร รมกา รแนะแนวทั ้ง ด ้า นศ ึกษ าต ่อ  
และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางก ารเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได้ 

 (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   

 (๕ )  จ ัดกิจกรรมการ เร ียนรู ้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 

 (๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) 

 (๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  

 (๘)  สรุปและรายงานผลการด า เนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
     - เป็นไปตามหลักสูตร  
     - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
     - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
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     - มีความรู้  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 
     - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      

 (๒) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

 (๓ )  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับสน ุน  ส า น ัก ง าน เ ขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษาและ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้เ พื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 (๔)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื ่อส่ง เสร ิม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

 (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

 (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
๒.๓.๒ สถานศึกษา    

 (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือ
บันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS ) 

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
     - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 

 ( ๔ )  จ ัด ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า ผู ้เ ร ีย น ที ่ม ีค ว า ม รู ้แ ล ะ ท ัก ษ ะ ด ้า น
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื ่อถึงชั ้น
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มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความ
ต้องการ และความสนใจของตนเอง 

 (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL)  

 (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  โดยแนวทางการ
ด าเนินการ 
  (๑)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (๒ )  ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  ส่ ง เสริ มสนับสนุน 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท แล ะความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เฉพาะบุคคล 
   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
   (๔)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
   (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและ
บุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
   (๗ )  ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  ส่ ง เสริม  สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี  
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง  
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   (๙)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา 
ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส 
  ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้  
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(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (DigitaliTextbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล (DigitaliLearning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เร ียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digitalidevice) iเ พื ่อเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.๒ สถานศึกษา 

 (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดี โอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

 (๒ )  จ ัดการ เ ร ียนรู ้ผ ่านระบบด ิจ ิท ัล  ( Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 (๓)  จ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เ ร ียน ให้ผู ้เ ร ียนเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง  
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 

  ๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
 การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิต
ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑ )  ส าน ัก ง านคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้น ฐ าน  สร ้า งคว ามร ่ว มม ือ  
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู  

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ติดตามและประเมินผล  
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
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   ๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเ ขตพื้นที่
การศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ า เป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  
ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะด้านการรู ้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศ ึกษ า  ส ่ง เ ส ร ิม  พ ัฒนา  แล ะยกร ะด ับคว ามรู ้ภ าษาอ ัง กฤษของคร ูที ่ส อนภาษาอ ัง กฤษ  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา iส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ  
การวัดประเมินผลที่ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (HigheriOrderiThinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริ ง  
(Active Learning) 

(๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศ ึกษา iส ่ง เ สร ิมและพ ัฒนาคร ูให ้ม ีคว ามรู ้และท ักษะ ในการจ ัดการ เ ร ียนรู ้ส าห ร ับผู ้เ ร ียน  
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
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(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถจัดการเรียนรู ้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู ้ส าหรับผู ้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่ง เสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

(๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด
ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ตั ้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

 ๑)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

 ๒)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

 ๔)  พ ัฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร ์ม ด ิจ ิท ัล  ร ะ บ บ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ผู ้บ ร ิห า ร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

 ๕)  พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา  
คอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
               ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า 

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐานและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง  
สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดส รร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
  ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Global 
Goals for Sustainable Development ) 
  ๒ .  สถ านศ ึกษ าก ับ องค ์ก รปกครองท ้อ ง ถิ ่น  ภ าค เอกชน  และหน ่ว ย ง านที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง  
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ๔.  งบประมาณ และทร ัพยากรทา งการศ ึกษาม ีเ พ ีย งพอ  และ เหมาะสม  สอดคล ้อ ง  
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 
  ๕.  งบประมาณเพื ่อ เป ็นค่า ใช ้จ ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่าง เหมาะสมเ พื ่อ ให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (DigitaliTechnology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗ .  พ ัฒน า ร ะบบก า รต ิด ต า ม  สน ับ ส น ุน และป ร ะ เ ม ิน ผ ล เ พื ่อ ส ร ้า งหล ักป ร ะก ัน ส ิท ธิ 
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวชี้วัด 
  ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
  ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
  ๓ .  ผู ้เ ร ีย น ไ ด ้ร ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน  ว ัส ด ุ อ ุป ก ร ณ ์ แ ล ะอ ุป ก รณ ์ด ิจ ิท ัล  ( DigitaliDevice)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล ( DigitaliDevice) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 ๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท ขนาด 
และพ้ืนที่ 
 ๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (DigitaliTechnology) มาใช้เป็นเครื ่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๗ .  ส ถ านศ ึกษ าม ีร ะบบกา รด ูแล ช ่ว ย เ หล ือ แล ะคุ ้ม ครอ งน ัก เ ร ีย นและการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

   (๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 ๑.๒ สถานศึกษา 

   (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (๒ )  ร ่ว มม ือ ก ับ อ งค ์ก รปกครอ งส ่ว นท ้อ ง ถิ ่น  ช ุม ชน  เ อกชน  และหน ่ว ย ง าน  
ที ่เกี ่ยวข ้องระดับพื ้นที ่ จ ัดท าแผนการร ับนักเร ียนทุกระดับ  ตั ้งแต ่ระด ับปฐมว ัย  ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 
   (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน(อายุ ๐ - ๖ ปี) 
เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน ได ้เ ข ้าถ ึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
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  (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)ให้ผู ้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ 
  (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่ 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล DigitaliTechnology เป็นต้น การ
ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุก
มิติ 
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 
 เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
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  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียน
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และ
ติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส  
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ส่ง เสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล  (DigitaliDevice)  ส าหรับผู ้เร ียนทุกระดับ  ตั ้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ส ่ง เสร ิม  สนับสนุนอ ุปกรณ์ด ิจ ิท ัล  ( DigitaliDevice)  และพัฒนาการสอนทักษะดิจ ิท ัล  ( Digital 
Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื ่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู ้เ พื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า ศาสตร์
ของพระราชาสู่ การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  โดยยึดหลัก  ๓  ประการคือ  “มีความพอประมาณ  มี เหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระหว่างกันทั้ งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  โดยมีวิสัยทัศน์ เ พ่ือให้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” 

ดังนั้น  นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว  จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง  ๑๗ เป้าหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 
  ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขียว เ พื ่อสิ ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช ้ในทุ ก โรงเร ียนตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 
  ๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
  ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว  ( GREEN 
OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
  ๖ .  ส ถ า นศ ึก ษ า ใ นส า น ัก ง านค ณะก ร รม กา รก า รศ ึก ษ าขั ้น พื ้น ฐ าน  จ า ก  ๒ ๒๕  เ ข ต  
มีนโยบายส่ง เสริมความรู ้และสร้า งจ ิตส าน ึกและจัดการ เร ียนรู ้การผลิตและบริโภคที ่เป ็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม  
  ๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
  ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
  ๙. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 
  ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้  ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
  ๒. สถ านศ ึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ ในรูปผลิตภัณฑ์และพลั งงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
  ๓.  สถานศึกษาม ีการบ ูรณาการ เ รื ่อ งการจ ัดการขยะแบบมีส ่วนร ่วมและการน าขยะ  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ ยวข้อง 
  ๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู ้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เร ียนรู ้ด ้านการลดใช ้พล ัง งาน  การจ ัดการขยะและอนุร ักษ์สิ ่ง แวดล ้อมเ พื ่อ เป ็นแหล ่ง เ ร ียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว ฯลฯ 
   ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  
  ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน
การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
  ๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
  ๘. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมที่เ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  ๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อ่ืน ๆ 
  ๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
  ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู ้ในเรื ่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นกับสิ ่งแวดล้อมต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั ้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เร ือนกระจก  เช ่น  คา ร ์บอน ไดออก ไซด ์ ใน ร ูปแบบการ เปร ียบ เท ียบและการลดการปล ่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน
สถานศึกษาสู่ชุมชน 
  ๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  ๖ .  พ ัฒ น า ต ่อ ย อ ด แ ล ะ ข ย า ย ผ ล ศ ูน ย ์ก า ร เ ร ีย น รู ้ล ด ใ ช ้พ ล ัง ง า น  ก า ร จ ัด ก า ร ข ย ะ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 
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  ๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 
  ๘ .  จ ัด ส ร ร งบปร ะมาณด า เ น ิน ก า ร ต าม  Roadimapiและแผนปฏ ิบ ัต ิก า ร  ๒๕๕  เ ข ต  
เพื่อด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
  ๙ .  สน ับสน ุน  ส ่ง เ ส ร ิม  พ ัฒนากร ะบวนการรณรงค ์ให ้ม ีก า รจ ัดซื ้อ จ ัด จ ้า งที ่เ ป ็นม ิต ร  
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
  ๑ ๐ .  พ ัฒ น า  ย ก ร ะ ด ับ ส ถ า น ศ ึก ษ า น า ร ่อ ง ข ย า ย ผ ล  ส ่ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ้น แ บ บ  
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมทั ้งระบบ เช่น การเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
  ๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู ้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
  ๑๒. ขยายผลผ่านระบบ iDLTViส่ง เสริมความรู ้เ รื ่อง  การผลิตและบริโภคที ่เป ็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที ่ดีสู ่ส ังคมเมืองเช ิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ ่งแวดล้อมที ่ด ีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภ ัณฑ์ที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและฉลากที ่แสดง
สัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา
และลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อ ุตส าหกรรม  การผล ิตที ่เ ป ็นม ิตรก ับสิ ่ง แวดล ้อม  ช ุมชน เม ืองน ิเ วศ  และหน ่วย งานส ่ง เ สร ิม  
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  ๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชน
นิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
  ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน  
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นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

บทน า 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 

เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technology เช่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 
  ๑. สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้าน
การบริหารงานทั่วไป 
  ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้
มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที ่สนับสนุน ส่ง เสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
  ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
  ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

ตัวชี้วัด 
  ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
  ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู ่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
  ๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  
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  ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 
  ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
  ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  ๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
  ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  ๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่ มสถานศึกษาจัดหา เจ้ าหน้าที่ เ พ่ือปฏิบัติหน้ าที่ สนับสนุนงาน  
ด้านธุ รการ ด้ านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ  และด้านบริหารงานบุคคล เ พ่ือมิ ให้ งานดั งกล่ าว  
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด า เนินการส่ ง เสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่ ว ไป โดยด า เนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได ้
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบ
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาน า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
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  (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที ่การศึกษาโดยใช้พื้นที ่เป็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
  (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
  ( ๖ )  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร ย ก ร ะดั บ คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย  
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (๗) ส่ ง เสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที ่
  (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ( ๙ )  ส ่ง เ ส ร ิม ใ ห ้ท ุก ภ า ค ส ่ว น ข อ ง ส ัง ค ม เ ข ้า ม า ม ีส ่ว น ร ่ว ม ส น ับ ส น ุน ท ร ัพ ย า ก ร  
เพ่ือการศึกษา 
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
 เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ
ผู ้เร ียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี ่ยนข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  
  (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน
ระบบธนาคาร 
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (DigitaliTechnology) มาใช้ ในการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS 
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PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ 
SaaS 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า BigiDataiTechnology มาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูลของ
นักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
  (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและ
รองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
  (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด
ช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ 
  (๕)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจ ิท ัล  (DigitaliPlatform)  ด้านการเร ียนรู ้ของผู ้เ ร ียน และ
บุคลากรทางการศึกษา ด ้านการบร ิหารงาน เชื ่อมโยงถึงการพัฒนาคร ู เ พื ่อ ให ้สอดคล้องกับ
ความก ้า วหน ้า ในอาช ีพ  ตลอดจนพัฒนา  ระบบข้อม ูลส ารสน เทศของผู ้เ ร ียน เป ็น รายบ ุคคล  
ตั ้งแต่ระด ับปฐมวัย  จนจบการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ที ่ส ามารถเชื ่อมโยงกับหน่วยงานที ่เ กี ่ยวข ้อง  
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา 
ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 

"องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพื้นฐานความเป็นไทย" 
Leading organization in educational management. The learners are good people with 

intelligence based on Thainess. 
   
 
  พันธกิจเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนด
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.iปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
  2.iพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
ทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3.iพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
การวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ 
  4.iพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  5.iสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6.iเสริมสร้างให้ ผู้ เรียนมีความรู้  ความ เข้ าใจ มี จิ ตส านึ กในการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการและยกระดับ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
  

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ท างานเป็นทีม 
 
 
  1.iผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักและ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็น
พลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ค่านิยม 

เป้าประสงค์ 



ห น้ า  | 54 
 

 
                                                                                                                         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

  2.iผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3.iผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดผล
ประเมินผลที่เป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  4.iครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  5.iประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ เด็กที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6.iผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน สังคม และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  

 
 
คุณภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน 
 
 

 
 1. ส านักงานสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 2. ภาพลักษณ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์ “ยิ้ม ทัก ถาม” 
 3. บุคลากร มีวินัย เอาใจใส่งาน บริการประทับใจ แจ่มใสทักทาย แต่งกายดูดี มีความรับผิดชอบ  
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ 
 
 
 1. การอ่านออกเขียนได้ 
 2. สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระส าคัญ 
 5. การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล 
 6. ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มศักยภาพ 
 7. การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 8. ห้องเรียนคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 10. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม “ผู้บริหารอยู่ ครูสอน โรงเรียนสวย  
ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนดีเก่งเรียนรู้อย่างมีความสุข” 
  

หลักการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นส านักงาน 

จุดเน้น สถานศึกษา 
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  กลยุทธ์ เป็นประเด็นส าคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทาง
กลยุทธ์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างโดดเด่นและก้าวกระโดด ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเปน็เลิศในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  

ประเด็นกลยุทธ์ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการที่ 1 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง  
                  สู่โลกอาชีพ” 
ตัวช้ีวัด 

1. ทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่อาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อโยง สู่อาชีพ 

โครงการที่ 2 เยี่ยมบ้าน ต้านยา สุขจัง...ที่พังงา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา มีจ านวนลดลง 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศกัยภาพผูเ้รียนสูค่วามเปน็เลศิในศตวรรษที่ 21 

โครงการที่ 3 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
                 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลดลง 
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

โครงการที่ 4 อบรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

โครงการที่ 5 ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69  
                 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

2. ร้อยละของกิจกรรมที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับภาคใต้/ระดับประเทศสูงขึ้น 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

โครงการที่ 6 นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี 2563 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และโรงเรียนได้รับการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ 100 %  
 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
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โครงการที่ 7 นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1.นิเทศภายในโรงเรียนครบ 100% 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้   
                          ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โครงการที่ 8 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1.ร้อยละของผู้บริหารได้รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ.และจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการที่ 9 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ตัวช้ีวัด 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้สรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร้อยละ 80 

2.iร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 

โครงการที่ 10 ประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกล 
                   ผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบความส าเร็จ 

โครงการที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 
 1.iร้อยละของนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีลักษณะพ้ืนฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 12 การประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภาพดีเด่น 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของโรงเรียนมีต้นแบบในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

โครงการที่ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 
ตัวช้ีวัด 
 1.iร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 4 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี  
                   ปีงบประมาณ 2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของโรงเรียนสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. และ
สอดคล้องกับ นโยบาย สพป.พังงา 

โครงการที่ 15 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาสามารถจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการจัดท าระบบข้อมสารสนเทศ 

โครงการที่ 16 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละโรงเรียนขนาดเล็กสามารถด าเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละของศูนย์การประสานงานการประถมศึกษา สามมารถติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 17 การตรวจสอบ ติดตาม การบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  
                   และพัสดุของ สพป.พังงา และโรงเรียนในสังกัด 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 90 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ร้อยละ 90 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ใน
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 
 



ห น้ า  | 59 
 

 
                                                                                                                         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

โครงการที่ 18 การพัฒนาศักยภาพครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา 
ตัวช้ีวัด 
 1. ครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ได้รับความรู้จากการอบรมร้อยละ 80 

โครงการที่ 19 ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามค ารับรอง 
                   การปฏิบัติราชการ (KRS) 
ตัวช้ีวัด 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับ
ดีมาก 
 2. บุคลากรในส านักงานมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาต่อยอด
การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในระดับคุณภาพ 

โครงการที่ 20 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
                   ประจ าปี 2563 
ตัวช้ีวัด 
 1.iร้อยละของสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน 
สามารถจัดท าแบบรายงาน และรายงานผลได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 100 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม 

โครงการที่ 22 อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัสดุ ระดับผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้ ปฏิบัติ งานด้านพัสดุ โรงเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้ า ใจระเบียบ กฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี 
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ส่วนที่ 3 
แผนภูมิประเด็นกลยุทธ์ บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

และปฏิทินปฏิบตัิงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

แผนภูมิประเด็นกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.พังงา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพื้นฐานความเป็น
ไทย

 

1. พันธกิจ 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีวินัย ซ่ือสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ  

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอัน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ดี  
รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมี

ภูมิคุ้มกันจากภยัในทุกรูปแบบ 
 

1. เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มวีินัย ซ่ือสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา รกัและยึดมั่นในสถาบันหลกัของชาติ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุขเป็นพลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็น
ไทย มีสุขภาวะที่ด ีและมภีูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 

 

1. ประเด็นกลยุทธ์ 
จัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 

1. กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มวีินัย ซ่ือสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา รักษ์วถิีความเป็นไทย มีวถิีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้รักในสถาบันหลกัของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ดี 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภยัในทุกรูปแบบ 

 

โครงการ 
1.โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ "ตลาดนัดวิชาการ 
สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ" 
2.โครงการเยี่ยมบ้าน ต้านยา สุขจัง....พังงา 
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แผนภูมิประเด็นกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.พังงา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2. พันธกิจ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   
มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21  

และมีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชพี 

2. เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีความเปน็เลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะพืน้ฐานการประกอบอาชีพ 
 

2. ประเด็นกลยุทธ์ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
 

2. กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลศิทางวิชาการ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 

โครงการ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของ สพป.พังงา 
2.โครงการอบรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่21 
3.โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2563 
 

องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
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องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 

3. พันธกิจ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความกา้วหนา้ตาม

หลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
สถานศึกษาทกุแห่งมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น มีกระบวนการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
การวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ 

3. เป้าประสงค์ 
เรียนมีความก้าวหน้าตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษา
ทุกแห่งมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นมีกระบวนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดผลประเมินผลที่เป็น
ระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวชิาชีพ 

 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

3. กลยุทธ์ 
1. พัฒนาเด็กปฐมวยัมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษาให้สูงขึ้น 
3. พัฒนาหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

โครงการ 
1.โครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี 2563 
2.โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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4. พันธกิจ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุระดับให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4. เป้าประสงค์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชพี 
 

4. ประเด็นกลยุทธ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
 

4. กลยุทธ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 

โครงการ 
1. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล สพป.พังงา 
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5. พันธกิจ 
สร้างโอกาสให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ (เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส) 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพ 

5. เป้าประสงค์ 
ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ (เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส) ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพ 
 

5. ประเด็นกลยุทธ์ 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทัว่ถึง 

 

5. กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนได้โอกาสในการเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาเด็กพิการให้ได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่
อย่างทั่วถึง 

 

โครงการ 
1. โครงการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่ 
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
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องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

สร้างโอกาสให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ (เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส) 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพ 

 

6. เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมจีิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติสถานศึกษามีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ประเด็นกลยุทธ์ 
จัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

6. กลยุทธ์ 
จัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ให้มีจิตส านกึในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

โครงการ 
โครงการประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิง่แวดล้อมและหอ้งเรียนคุณภาพดีเด่น 

6. พันธกิจ 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

สร้างโอกาสให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ (เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส) 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพ 

 

7. เป้าประสงค์ 
เขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นของ
ชุมชน สังคม และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

7. ประเด็นกลยุทธ์ 
พัฒนาประสิทธภิาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

 

7. กลยุทธ์ 
1. พัฒนาส านักงานเขา้สู่มาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
2. พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นรว่มในการจัดการศึกษา 

 
 

โครงการ 
1. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2563-2565 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด 
สพป.พังงา 
5. โครงการตรวจสอบ ติดตาม การบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญช ีและพัสดุของ สพป.พงังา และโรงเรียนในสังกัด 
6. โครงการประชุมขับเคลื่อนการด าเนนิงานด้านมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (KRS) 
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 
8. โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัสดุระดับผู้ปฏิบัตงิาน
โรงเรียน 
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 4 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

7. พันธกิจ 
พัฒนาส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาให้เป็นองค์กร

ชั้นน าในการบริหารจัดการและยกระดับ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมี

ส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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งบหน้าโครงการประจ าปีบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

 รายจ่ายประจ า    
1 ค่าสาธารณูปโภค 700,000.-   
2 ค่าวัสดุส านักงาน 300,000.-   
3 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 160,000.-   
4 ค่าถ่ายเอกสาร 80,000.-   
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 200,000.-   
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000.-   
7 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,513,680.-   
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 100,000.-   
9 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.-    

10 ส ารองจ่ายกรณีจ าเป็นหรือปฏิบัติตามนโยบาย 446,320.-   
รวม 4,000,000.-   

รายจ่ายโครงการพัฒนาของ สพป.พังงา    

1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
สู่การปฏิบัติ "ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลก
อาชีพ" 

166,430.- น.ส.ณัฐวรา  

2 โครงการเยี่ยมบ้าน ต้านยา สุขจัง...ที่พังงา 35,700.- น.ส.ศิริลักษณ์  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ สพป.พังงา 

80,000.- นายนิคม  

4 โครงการอบรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และ
ส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี21 

100,000.- นายพรหมเทพ  

5 โครงการความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

249,920.- นางอ าพันธ์  

6 โครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ประจ าปี 2563 

190,900.- 
 

น.ส.สภุา  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

7 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
เพ่ือติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

426,200.- น.ส.สภุา  

8 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

323,000.- นางเครือวัลย์  

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล  
สพป.พังงา 

662,800.- นางภัทราวรรณ  

10 โครงการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม(DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่ 

89,950.- น.ส.สภุา  

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ในการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 

455,200.- น.ส.สภุา  

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว 

21,080.- น.ส.อุษา  

13 โครงการประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและ
ห้องเรียนคุณภาพดีเด่น 

43,650.- นางอ าพันธ์  

14 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 
2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
พ.ศ. 2563 

197,000.- น.ส.พจนา  

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

93,000.- น.ส.นัทธชา  

16 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 285,500.- น.ส.พจนา  

17 โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา 

131,400.- น.ส.สวุรรณา  

18 โครงการตรวจสอบ ติดตาม การบริหารจัดการ
งบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุของ สพป.พังงา และโรงเรียนในสังกัด 

40,600.- นางจุฑาทิพย์  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

19 โครงการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ด้านมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 

20,000.- นางวราภรณ์  

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
ประจ าปี 2563 

77,670.- นางจันทรักษ์  

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

160,000.- นายชัยพร  

22 โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะ 
ด้านการพัสดุ ระดับผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 

150,000.- น.ส.วิไลลักษณ์  

รวม 4,000,000.-   

รวมรายจ่ายประจ า + รายจ่ายโครงการพัฒนา 8,000,000.-   
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                                                                                                                         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

ปฏิทินการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ที ่
ระยะเวลา 

ช่ือโครงการ 
ตค. 
62 

พย 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ 
63 

มีค. 
63 

เมย 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
โครงการ : จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ "ตลาดนัด
วิชาการ สะพานเช่ือมโยง สู่โลกอาชีพ" 

            

2 โครงการเยี่ยมบ้าน ต้านยา สุขจัง... 
ที่พังงา 

            

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของ สพป.พังงา 

            

4 โครงการอบรมแนะแนวศึกษาต่อสาย
อาชีพ และส่งเสริมทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที2่1 

            

5 โครงการความสามารถทางศลิปหตัถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน  
ปีการศึกษา 2563  

            

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
6 โครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้

พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี 2563 
            

7 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ท่ี
เป็นฐานเพื่อติดตามผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

            

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกระดบัให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
8 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบคุลากร 
ทางการศึกษา 

            

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
การบริหารงานบุคคล สพป.พังงา 

            

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
โครงการ : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพอยา่งเท่าเทียมทั่วถึง 
10 โครงการประกวดโรงเรยีนที่มีวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
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                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

ที ่
ระยะเวลา 

ช่ือโครงการ 
ตค. 
62 

พย 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ 
63 

มีค. 
63 

เมย 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม(DLTV) ระดับเขตพื้นที ่

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครวั 

            

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12 โครงการประกวดโรงเรยีนที่มีภมูิทัศน์

สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคณุภาพ
ดีเด่น 

            

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
13 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้าง

ความเข้าใจในการเตรียมความพรอ้ม
รับการประเมินภายนอกรอบ 4 

   
 

        

14 โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2563-
2565 และจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

            

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท า
ระบบข้อมลูสารสนเทศ 

            

16 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง 
ศปอ. 

            

17 โครงการตรวจสอบ ติดตาม การ
บริหารจดัการงบประมาณและการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบญัชี และ
พัสดุของ สพป.พังงา และโรงเรียนใน
สังกัด 

            

18 โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฏิบัตงิาน
ด้านการเงินการบัญชีของโรงเรยีนใน
สังกัด สพป.พังงา 

            

19 โครงการประชุมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ (KRS) 
 

            

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน ประจ าป ี
2563 
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                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

ที ่
ระยะเวลา 

ช่ือโครงการ 
ตค. 
62 

พย 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ 
63 

มีค. 
63 

เมย 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

            

22 โครงการอบรมหลักสูตร  
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัสดุ 
ระดับผู้ปฏิบตัิงานโรงเรียน 
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                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. ชื่อโครงการ  น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง  
                     สูโ่ลกอาชีพ” 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อโยง สู่อาชีพ 

3.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อโยง สู่อาชีพ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/166,430 บาท) 
 4.1 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร จ านวน 1,500 คน ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ช่วงเดือน กันยายน 2563 จ านวน 1 วัน ใช้งประมาณ 166 ,430 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการด าเนินงาน 120 คน x 160 บาท   เงิน 19,200.- บาท 
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 35 บาท เงิน 10,500.- บาท 
 3) ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 1 วัน x 1 มื้อ x 120 บาท เงิน 18,000.- บาท 
 4) ค่าวิทยากร 5 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท   เงิน 3,000.- บาท 
 5) ค่าจัดนิทรรศการ 8 อ าเภอ x 1 วัน x 10,000 บาท  เงิน 80,000.- บาท 
 6) ค่าป้ายไวนิล        เงิน 1,080.- บาท 
 7) ค่าเช่าเต็นท์ 18 หลัง x 400 บาท    เงิน 7,200.- บาท 
 8) ค่าวัสดุ       เงิน 10,000.-  บาท 
 9) ค่าเช่าเครื่องสียง      เงิน 5,000.-  บาท 
 10) ค่าชดเชยน้ ามัน/การแสดง     เงิน 10,000.- บาท 
 11) ค่าน้ าดื่ม 700 ขวด x 3.5 บาท    เงิน 2,450.- บาท 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อโยง สู่อาชีพ 

5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อโยง สู่อาชีพ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐวรา วัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ  เยี่ยมบ้าน ต้านยา สุขจัง..ที่พังงา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน เช่น สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว  สภาพแวดล้อม 
ฐานะทางการเงิน  และอ่ืน ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นปัญหาที่แท้จริง และแก้ไขได้ตรงประเด็นอย่างทันที 
 2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตพ้ืนที่ฯ โรงเรียนและผู้ปกครอง อันจะ
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  
 2.3 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง และร่วมกันช่วยสอดส่อง
ดูแล เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน มิให้ไปมั่วสุมกับยาเสพติด เหล้า บุหรี่ หรือเพ่ือนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/35,700 บาท) 

4.1 จัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน 28 คน ใช้งบประมาณจ านวน 980 บาท เพ่ือใช้จ่ายตาม
รายการดังนี้ 

(1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 28 คน  เงิน 980.-    บาท 
4.2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน อ าเภอละ 4 บ้าน รวม 32 บ้าน ใช้งบประมาณ จ านวน 34,720 บาท  

เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
 (1)  ค่าชดเชยน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ   เงิน 9,000.-    บาท 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท 28 คน    เงิน 6,720.-    บาท 
(3) ค่าข้าวสารอาหารแห้งส าหรับเยี่ยมบ้านนักเรียน 

จ านวน 32 ชุดๆละ 500 บาท    เงิน 16,000.-   บาท 
(4)  ค่าวัสดุ       เงิน 3,000.-   บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 นักเรียนที่มีปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้ทันท่วงที 
5.2 สพป.พังงามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
5.3 มีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนไม่ให้ไปมั่วสุมกับ  

ยาเสพ ติดเหล้า บุหรี่  
5.4 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ของโรงเรียนในสังกัดสพป.พังงามีจ านวนลดลง 

6. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักวิชาการศึกษาศึกษาช านาญการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ สพป.พังงา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกไม่ออก เขียนได้ไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
3.2 เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผลของครูอันจะส่งผล

โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/80,000 บาท) 
4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  (นักเรียนอ่านออก 

เขียนได้ 100%) ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 139 คน (เจ้าหน้าที่ 9 คน) รวม 148 
คน  ณ โรงแรมภูงา จ านวน 1 วัน (ประมาณธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) ใช้งบประมาณ  
จ านวน 40,000 บาท  เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

1) ค่าอาหารกลางวัน (148 คน x 1 วัน x 120 บาท)   เงิน   17,760.-บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (148 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  เงิน   10,360.-บาท 
3) ค่าป้าย (1 ชิ้น x 1,080 บาท)      เงิน   1,080.-   บาท 
4) ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 1 วัน x 600)    เงิน   7,200.-   บาท 
5) ค่าถ่ายเอกสาร (7,200 x 0.50 บาท)     เงิน   3,600.-   บาท 
4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้กับครูวิชาการหรือครู

ผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลหรือครูผู้รับผิดชอบการสอบ O-NET,NT, Pisa ของโรงเรียน โรงเรียน 
ละ 1 คน จ านวน 139 คน (รวมเจ้าหน้าที่ 9 คน) รวม 148 คน ณ โรงแรมภูงา จ านวน 1 วัน (ประมาณ
กุมภาพันธ์  2563 –มีนาคม 2563) ใช้งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ต่อไปนี้ 
 1) ค่าอาหารกลางวัน (148 คน x 1 วัน x 120 บาท)   เงิน   17,760.-บาท 
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (148 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  เงิน   10,360.-บาท 
 3) ค่าป้าย (1 ชิ้น x 1,080 บาท)      เงิน   1,080.-   บาท 
 4) ค่าตอบแทนวิทยากร(2 คน x 1 วัน x 600)    เงิน   7,200.-   บาท 
 5) ค่าถ่ายเอกสาร (7,200 x 0.50 บาท)     เงิน   3,600.-   บาท 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 5.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน/การวัดผลประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 ครูผู้สอนมีศักยภาพส าหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนิคม ปานรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็น 
 3.2 เพ่ือตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาต่อสายอาชีพและสร้างแรงบันดาล 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 3 กิจกรรม/100,000 บาท) 
 4.1 จัดประชุมอบรม จุดที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองพังงา มีผู้เข้าร่วม ครูผู้ควบคุมนักเรียน จ านวน 13 คน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 264 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส ทุกโรง ในอ าเภอเมือง  
อ าเภอทับปุด อ าเภอตะกั่วทุ่ง จ านวน 13 โรง และมีคณะท างาน จ านวน 6 คน วิทยากร จ านวน 3 คน  
รวมทั้งสิ้น 286 คน งบประมาณ 33,671 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
 1) ค่าอาหารกลางวัน (286 คนx1มื้อx45บาท)  เงิน  12,870.-   บาท 

 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (286 คนx2มื้อx25บาท) เงิน  14,300.-   บาท 

 3) ค่าถ่ายเอกสาร (286 คน x4 แผ่น x0.5 บาท)  เงิน      572.-    บาท 

 4) ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x450 บาท)   เงิน    2,700.-   บาท 

 5) ค่าป้าย      เงิน    1,200.-   บาท 

 6) ค่าวัสดุ      เงิน    2,029.-   บาท 

 4.2 จัดประชุมอบรม จุดที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง มีผู้ เข้าร่วม ครูผู้ควบคุมนักเรียน  
จ านวน 18 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 341 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส ในอ าเภอตะกั่ว
ป่า อ าเภอคุระบุรี อ าเภอกะปง อ าเภอท้ายเหมือง จ านวน 18 โรง และมีคณะท างาน จ านวน 6 คน วิทยากร 
จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 368 คน งบประมาณ 39,096 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
 1) ค่าอาหารกลางวัน (368 คน x1มื้อ x45 บาท)  เงิน  16,560.-   บาท 

 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (368 คน x2มื้อ x25บาท) เงิน  18,400.-   บาท 

 3) ค่าถ่ายเอกสาร (368 คน x4 แผ่น x0.5 บาท)  เงิน      736.-    บาท 

 4) ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x450 บาท)   เงิน    2,700.-   บาท 

 5) ค่าพาหนะและค่าน้ ามันเชื้อเพลง   เงิน       700.-   บาท 

 4.3 จัดประชุมอบรม จุดที่ 3 ณ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ มีผู้เข้าร่วม ครูผู้ควบคุมนักเรียน จ านวน 3 คน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 97 คน จากอ าเภอเกาะยาว จ านวน 3 โรง และมีคณะท างาน 
จ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน งบประมาณ 27,233 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
 1) ค่าอาหารกลางวัน (109 คน x1มื้อ x45บาท)  เงิน  4,905.-    บาท 

 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (109 คนx2 มื้อx25บาท) เงิน  5,450.-    บาท 

3) ค่าถ่ายเอกสาร (109 คน x4 แผ่น x0.5 บาท)  เงิน    218.-    บาท 

4) ค่าท่ีพัก คณะท างาน (9 คนx1คืนx600บาท)  เงิน  5,400.-    บาท 

5) ค่าพาหนะ (9 คนxเฉลี่ยคนละ600 บาท)  เงิน  5,400.-    บาท 

6) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      เงิน  1,000.-    บาท 

 7) ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x450 บาท)   เงิน  2,700.-    บาท 

8) ค่าเบี้ยเลี้ยง (9คนx1 วัน x240บาท)   เงิน  2,160.-    บาท 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 นักเรียนที่เข้าอบรมได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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1. ชื่อโครงการ  ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทาง -ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี 

3.2 เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม  
การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 3.3 ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกกิจกรรม           
ได้เข้าประกวด/แข่งขันระดับชาติ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 3 กิจกรรม/249,920 บาท) 

4.1 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ 
จ านวน 12 คน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ  41,120 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้  
 1) ค่าเช่าที่พัก (12 คน x 6 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท/วัน/ห้อง)  เงิน 21,600.- บาท 

2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (12 คน x 4 วัน x 240 บาท)   เงิน  11,520.- บาท 
 3) ค่าชดเชยน้ ามัน (2 คัน x 4 วัน x 1,000 บาท/คัน/วัน)  เงิน   8,000.- บาท 

4.2 ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการประกวด/แข่งขัน และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลพังงา/บ้านทุ่งเจดีย์/เมืองพังงา/สพป.พังงา ในเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งละครึ่งวัน  
ใช้งบประมาณ 9,800 บาท 
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (280 คน 1 มื้อ x 35 บาท) เป็นเงิน 9,800 บาท 
 4.3 จัดกิจกรรมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เดือนกันยายน           
2563 ณ สถานที่แข่งขันในอ าเภอเมืองพังงา จ านวน 2 วัน ใช้งบประมาณ 199,000 บาท 
 1) ค่าวัสดุ-อุปกรณ์           เงิน 15,350.- บาท 
 2) ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (เกณฑ์การแข่งขันและแบบต่างๆ      เงิน    6,000.- บาท 
     (12,000 แผ่น x .50 สตางค์) 
 3) ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล (5 ป้าย x 1,000 บาท)         เงิน  5,000.- บาท  
 4) ค่าเช่าเครื่องเสียง ชุดใหญ่ (1 ชุด x 5,000 บาท  2 วนั)      เงิน 10,000.- บาท 
 5) ค่าเช่าเครื่องเสียง ชุดเล็ก (2 ชุด x 2,500 บาท 1 วัน)        เงิน  5,000.- บาท 
 6) ค่าตอบแทนกรรมการบุคลภายนอก 
   วันแรก (18 คน x 300 บาท 1 วัน)   เงิน 5,400.- บาท 
   วันที่สอง (10 คน x 300 บาท 1 วัน)  เงิน 3,000.- บาท 
 7) ค่าตอบแทนกรรมการบุคลากรในสังกัด 
   วันแรก (220 คน x 200 บาท)   เงิน 44,000.- บาท 
   วันที่สอง (160 คน x 200บาท)   เงิน 32,000.- บาท  

8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 
   วันแรก (250 บาท x 150 บาท)   เงิน 37,500.- บาท 
   วันที่สอง (175 บาท x 150 บาท)  เงิน 26,250.- บาท 
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 9) ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง (2 คัน x 2 วัน x 500 บาท)      เงิน 2,000.- บาท 
 10) ค่าจ้างท าความสะอาดสถานที่ประกวดแข่งขัน (5 แห่ง x 1,500 บาท) เงิน 7,500.- บาท 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนา
ศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
 5.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้น าประสบการณ์ที่ได้รับจากงานประกวดแข่งขันความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอ าพันธ์ มีผล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

1. ชื่อโครงการ  นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี 2563 

  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
 3.2 เพ่ือสร้างเครื่องมือการนิเทศแบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 3.3 เพ่ือด าเนินการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 3 กิจกรรม/190,900 บาท) 

4.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
140 คน รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 20 คน รวม 160 คน  
ใช้งบประมาณ จ านวน 154,300 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (160 คน x 4 มื้อ x 50บาท) เงิน 32,000.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (160 คน x 2 มื้อ x 250 บาท)            เงิน 80,000.-  บาท 
3) ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม     เงิน  5,000.-  บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร (1,000 แผ่น x 0.50 บาท)   เงิน  500.-  บาท 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร 2คน ๆละ 12 ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท เงิน  28,800.-  บาท 
6) ค่าท่ีพักส าหรับผู้ที่อยู่บนพื้นที่เกาะ (10 ห้อง x 1 คืน x 800 บาท) เงิน    8,000.- บาท 
4.2 จัดการประชุมชี้แจงคณะท างานการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

พ้ืนทีเ่ป็นฐาน รวม 30 คน ใช้งบประมาณ จ านวน 6,200 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  เงิน 2,100.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  เงิน 3,600.-  บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร (1,000 แผ่น x 0.50 บาท)   เงิน   500.-  บาท 
4.3 จัดการด าเนินการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  

รวม 34 คน ใช้งบประมาณ จ านวน 30,400 บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน (30 คน x 120 บาท x 5 วัน)  เงิน 18,000.- บาท 
2) ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (4 คัน x 500 บาท x 5 วัน)  เงิน 10,000.- บาท 
3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (4 คน x 120 บาท x 5 วัน)  เงิน   2,400.- บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่มีเครื่องมือในการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานที่หลากหลาย 
5.3 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานครบทุกชั้นเรียน 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภา นามะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ  นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนครบ 100 %  
2.2 เพ่ือสร้างแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนิเทศและความเข้มแข็งในการนิเทศสู่โรงเรียน  

ทั้ง7 กิจกรรม 
2.3 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศของการนิเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศ (O-NET/NT) สูงขึ้น รวมทั้งผู้เรียน 

มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นของหลักสูตรและต้นสังกัด 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/426,200 บาท) 

4.1 จัดการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายประจ าอ าเภอ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  โดยด าเนินการ ในเดือนมกราคม 2563  
ใช้งบประมาณ จ านวน 46,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง (3 คัน x 300บาท x 10 วัน) เงิน  9,000.- บาท 
2) ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท  เงิน  9,000.- บาท 
3) ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 10วัน)   เงิน 18,000.- บาท 
4) ค่าเรือรับจ้างจากท่าเรือถึงเกาะยาว (3 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) เงิน   1,200.- บาท 
5) ค่าท่ีพักในอ าเภอเกาะยาว (2 ห้อง x 1,200 บาท x 3 คืน)  เงิน   7,200.- บาท 
6) ค่าถ่ายเอกสาร (3,200 แผ่น x 0.50บาท)    เงิน   1,600.- บาท 
4.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือติดตามผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ในหัวข้อการนิเทศ 7 กิจกรม ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาและ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) และการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 140 คน รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และผู้ เกี่ยวข้อง 20 คน รวมทั้งหมด 160 คน ด าเนินการในเดือนมกราคม 2563 
ใช้งบประมาณ จ านวน 380,200 บาท เพ่ือใช้จ่าย 2 กิจกรรม ตามรายการดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และ
1) การอ่านออก เขียนได้ ใช้งบประมาณ จ านวน 190,100 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 6 มื้อ x 50บาท)  เงิน 45,000.-  บาท 
3) ค่าอาหารกลางวัน (150คน x 3 มื้อ x 250 บาท)   เงิน 112,500.- บาท 
4) ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม      เงิน 10,000.-  บาท 
5) ค่าถ่ายเอกสาร (2,000แผ่น x 0.50 บาท)    เงิน 1,000.-  บาท 
6) ค่าตอบแทนวิทยากร 3คน ๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท  เงิน 21,600.-  บาท 
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กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกล (DLTV/DLIT) และการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้งบประมาณ  
จ านวน 190,100 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 6 มื้อ x 50บาท)  เงิน 45,000.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 3 มื้อ x 250บาท)   เงิน 112,500.- บาท 
3) ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม      เงิน 10,000.-  บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร (2,000 แผ่น x 0.50บาท)    เงิน 1,000.-  บาท 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท  เงิน 21,600.-  บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1  สถานศึกษามีการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง 7 กิจกรรม 
5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครื่องมือนิเทศติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภา นามะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ  
                         ทางวิชาชีพ 

1. ชื่อโครงการ  ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความ 
                                            ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สพฐ. และจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น   
 3.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/323,000 บาท) 

4.1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 150  คน จ านวน  6 ครั้งๆ ละ                 
1  วัน ณ โรงแรมในจังหวัดพังงา เป็นเงิน 292,500 บาท ดังนี้  
 ครั้งที่ 1  ประจ าเดือน  มกราคม 2563 ใช้งบประมาณ 48,750 บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

1) ค่าอาหารกลางวัน  (150 คน 1มื้อ x 250 บาท)   เงิน 37,500.-   บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150คน x 1 มื้อ x 50บาท)   เงิน 7,500.- บาท 
3) ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน      เงิน 500.-   บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร  (150 คน x 30 แผ่น x 50 สต.)             เงิน 2,250.-  บาท 
5) ค่าจ้างท าไวนิล          เงิน 1,000.-   บาท  

 ครั้งที่ 2  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ใช้งบประมาณ 48,750  บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารกลางวัน  (150 คน 1 มื้อ x 250บาท)   เงิน 37,500.-   บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 1 มื้อ x 50บาท)  เงิน 7,500.- บาท 
3) ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน      เงิน 500.-   บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร  (150 คน x 30 แผ่น x 50 สต.)             เงิน 2,250.-  บาท 
5) ค่าจ้างท าไวนิล          เงิน 1,000.-   บาท  
ครั้งที่ 3  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ใช้งบประมาณ 48,750  บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารกลางวัน  (150คน1มื้อx250บาท)    เงิน 37,500.-   บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 1 มื้อ x 50บาท)  เงิน 7,500.- บาท 
3) ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน      เงิน 500.-   บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร  (150 คน x 30 แผ่น x 50 สต.)            เงิน 2,250.-  บาท 
5) ค่าจ้างท าไวนิล          เงิน 1,000.-   บาท  
ครั้งที่ 4 ประจ าเดือน มิถุนายน  2563 ใช้งบประมาณ 48,750 บาท  เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารกลางวัน  (150คน1มื้อ x 250บาท)    เงิน 37,500.-  บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150คน x 1 มื้อ x 50บาท)     เงิน 7,500.- บาท 
3) ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน      เงิน 500.-   บาท 
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4) ค่าถ่ายเอกสาร  (150 คน x 30 แผ่น x 50 สต.)   เงิน 2,250.-   บาท 
5) ค่าจ้างท าไวนิล          เงิน 1,000.-   บาท  
ครั้งที่ 5 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ใช้งบประมาณ 48,750  บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารกลางวัน  (150คน1มื้อx250บาท)    เงิน 37,500.-   บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 1 มื้อ x 50บาท)   เงิน 7,500.- บาท 
3) ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน      เงิน 500.-   บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร  (150 คน x 30 แผ่น x 50 สต.)         เงิน 2,250.-  บาท 
5) ค่าจ้างท าไวนิล          เงิน 1,000.-   บาท  
ครั้งที่ 6 ประจ าเดือน กันยายน 2563  ใช้งบประมาณ 48,750  บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารกลางวัน  (150คน1มื้อx250บาท)    เงิน 37,500.-   บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150คน x 1 มื้อ x 50บาท)   เงิน 7,500.- บาท 
3) ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน      เงิน 500.-   บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร  (150 คน x 30 แผ่น x 50 สต.)          เงิน 2,250.-   บาท 
5) ค่าจ้างท าไวนิล          เงิน 1,000.-   บาท  
3.2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน  20 คน/ครั้ง  จัดประชุม

จ านวน  20  ครั้ง  ณ  ห้องชอ่จ าปูน  สพป.พังงา  งบประมาณ  14,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายตามรายการ 
ดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คนx20ครั้งx35บาท)   เงิน 14,000.-   บาท 
3.3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.พังงา   จ านวน   50  คน                   

จ านวน  2  ครั้ง  ณ  ห้องประชุมเทพทาโร  สพป.พังงา  งบประมาณ  16,500  บาท   ดังนี้ 
ครั้งที่ 1  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2563  ใช้งบประมาณ  8,250 บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารกลางวัน  (50 คนx 1 มื้อๆละ 120 บาท)   เงิน 6,000.-   บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 1 มื้อๆละ 35 บาท)    เงิน 1,750.-   บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร  (50 คน x 20 แผ่น x 50 สต.)       เงิน 500.-   บาท 
ครั้งที่ 2  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563  ใช้งบประมาณ  8,250  บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่าอาหารกลางวัน  (50 คนx 1 มื้อๆละ 120 บาท)    เงิน 6,000.-   บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 1 มื้อๆละ 35บาท)   เงิน 1,750.-   บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร  (50 คน x 20 แผ่น x 50 สต.)    เงิน 500.-   บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาน า

นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งผลให้ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง    
 5.2 สถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5.3 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สามารถจัดท าข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารเป็นไปสะดวกและรวดเร็วขึ้น ครูและนักเรียนเข้าถึง                
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิต นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมศักยภาพการบริหารบุคคล สพป.พังงา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความ 
                                            ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีครูครบชั้นเรียน หรือมีครู
สอนตรงตามวิชาเอก 

3.2 สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3.3 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร  
3.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 4 กิจกรรม/662,800 บาท) 

4.1 จัดกิจกรรมสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของ สพฐ. สังกัด สพป.พังงา ใช้งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสรรหา (70 คน x2 วัน x300 บาท) เงิน 42,000  บาท 
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (15 คน x1 วัน x300 บาท)     เงิน 4,500  บาท 
3) ค่าวัสดุ                        เงิน 2,500  บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร                 เงิน 1,000  บาท 
4.2 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา “โครงการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา” 

ใช้งบประมาณจ านวน 91,800 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้  
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมคณะท างาน (เงิน 2,850 บาท) 
1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)      เงิน 1,050.-   บาท 
2)  ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)              เงิน 1,800.-   บาท 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมผู้บริหารสถานศึกษา (เงิน 88,950 บาท) 
1)  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                  เงิน 1,500.-   บาท 
2)  ค่าท่ีพักวิทยากร (1 คน x 2 วัน x 1,200 บาท)                      เงิน 2,400.-   บาท 
3)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (132 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)           เงิน 18,480.- บาท 
4)  ค่าอาหารกลางวัน (132 คน x2 มื้อ x120 บาท)     เงิน 31,680.-  บาท 
5)  ค่าอาหารเย็น (16 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)                      เงิน 1,920.-  บาท 
(6)  ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 14 ชั่วโมง x 1,200 บาท)            เงิน 16,800.-  บาท 
7)  ค่าพาหนะวิทยากร  ( 1 คน ไป-กลับ)               เงิน 7,000.-  บาท 
8)  ค่าวัสดุ                   เงิน 9,170.-  บาท 
4.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพังงา” ใช้งบประมาณ จ านวน 351,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
  1)  ค่าอาหาร (40 คน x 5 วัน x 600 บาท)       เงิน 120,000.- บาท 
  2)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 10 มื้อ x 35 บาท)    เงิน 14,000.-   บาท 
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  3)  ค่าพาหนะ (20,000x5)                         เงิน 100,000.- บาท 
  4)  ค่าท่ีพัก (40 คน x 4 วัน x 600 บาท)                           เงิน  96,000.-  บาท 
  5)  ค่าไวนิล 1 แผ่น       เงิน 500.-  บาท 
  6)  ค่าของที่ระลึก (3 ชิ้น x ชิ้นละ 1,500 บาท)          เงิน  4,500.-  บาท 

7)  ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม     เงิน 16,000.- บาท 
4.4 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ใช้งบประมาณ จ านวน 170,000 บาท เพ่ือ
ใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1)  ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ (24 คน x 7 วัน x 240 บาท x 2 ครั้ง/ปี)   เงิน 80,640.-  บาท 
2)  ค่าพาหนะ (24 คน x7 วนั  x 200 บาท x 2 ครั้ง/ปี)                 เงิน 67,200.-  บาท 
3)  ค่าท่ีพัก (3 คน x3 วัน  x 600 บาท x 2 ครั้ง/ปี)                เงิน 10,800.-  บาท 
4)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (27 คน x 35 บาท x 2 วนั x 2 ครั้ง/ปี)        เงิน  3,780.-  บาท 
5)  ค่าวัสดุ         เงิน  7,580.-  บาท 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูในโรงเรียนและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้

เต็มศักยภาพ เกิดความตื่นตัวและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
 
1. ชื่อโครงการ  ประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกล 
                     ผ่านดาวเทยีม(DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่ 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 5 สรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบผลส าเร็จ เป็นต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่ 

3.2 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่โรงเรียนที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/89,950 บาท) 

4.1 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวทางการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
รวม 110 คน ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อ ง 20 คน รวม 130 คน 
ใช้งบประมาณ จ านวน 58,450 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)  เงิน 13,000.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (130 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)             เงิน 32,500.-  บาท 
3) ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม      เงิน 7,250.-  บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร (2,000 แผ่น x 0.50 บาท)    เงิน 1,000.-  บาท 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 3 ชั่วโมง ๆละ 1,200บาท  เงิน 7,200.-  บาท 
4.2 จัดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการผู้คัดเลือกผลงาน รวม 10 คน ในเดือนมีนาคม 2563 ใช้งบประมาณ จ านวน 28,500 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่ารางวัลชนะเลิศ     เงิน 10,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล 
2) ค่ารางวัลรองขนะเลิศอันดับ 1    เงิน 5,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร 
3) ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงิน 2,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร 
4) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (2 คัน x 500 บาท x 5 วัน)  เงิน 5,000.-  บาท 
5) ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท x 5 วัน) เงิน 6,000.-  บาท 
6) ค่าถ่ายเอกสาร (2,000 แผ่น x 0.50 บาท)  เงิน 1,000.-  บาท    

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มแีนวทางในการจัดการศึกษาสอดคล้อง

กับมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
5.2 ครูผู้สอนปลายทางมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง 
5.3 ครูผู้สอนปลายทางมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภา นามะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา 



ห น้ า  | 88 
 

 
                                                                                                                         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 5 สรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
3.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 5 กิจกรรม/21,080 บาท) 
4.1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  การขออนุญาตจัด

การศึกษาการจัดท าและพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 13 คน ณ ห้องประชุม
ช่อจ าปูน  สพป.พังงา ช่วงเดือน มีนาคม 2563 จ านวน 1 วัน งบประมาณ 2,470 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามรายการ  ดังนี้ 

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 คนx1 วันx2 มื้อx35)  เป็นเงิน 910.-  บาท 
 2) ค่าอาหารกลางวัน (13 คนx1 วันx1 มื้อx120)   เป็นเงิน 1,560.-บาท 
4.2 ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษาใหม่  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  จ านวน  13 คน 

ณ บ้านของผู้เรียนที่ขออนุญาตจัดการศึกษาใหม่ ช่วงเดือน มีนาคม 2563 จ านวน 1 วัน งบประมาณ 
4,120 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
  1) ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการ  (13x1วันx240บาท)  เป็นเงิน 3,120.-บาท 
  2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง  (1คันx1วัน)   เป็นเงิน 1,000.-บาท 

4.3 จัดท าเครื่องมือวัดประเมินผล ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 13 คน ณ ห้องประชุม 
ช่อจ าปูน สพป.พังงา ช่วงเดือน เมษายน 2563 จ านวน 1 วัน งบประมาณ 2,470 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย        
ตามรายการ  ดังนี้ 
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 คนx1 วันx2 มื้อx35)  เป็นเงิน 910.-  บาท 

 2) ค่าอาหารกลางวัน (13 คนx1 วันx1 มื้อx120)   เป็นเงิน 1,560.-บาท 
4.4 การวัดและประเมินผลนักเรียนที่เรียนโดยครอบครัว ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้เรียนและผู้จัดการ

ศึกษา จ านวน 29 คน ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา ช่วงเดือน เมษายน 2563 จ านวน 1 วัน 
งบประมาณ 5,510 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ  ดังนี้ 
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (29 คนx1 วันx2 มื้อx35)  เป็นเงิน 2,030.-บาท 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (29 คนx1 วันx1 มื้อx120)   เป็นเงิน 3,480.-บาท 

4.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครอบครัวที่จัดการศึกษาพร้อมสรุปประเมินผลการจัดการศึกษา 
คณะกรรมการติดตาม ถอดบทเรียน สังเกต ดูเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ครอบครัวจัดการศึกษาเพ่ือตัดสิน
ผลประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา จ านวน 29 คน ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา 
ช่วงเดือน เมษายนหรือพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 วัน งบประมาณ 6,510 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
รายการ  ดังนี้ 
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (29 คนx1 วันx2 มื้อx35)  เป็นเงิน 2,030.-บาท 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (29 คนx1 วันx1 มื้อx120)   เป็นเงิน 3,480.-บาท 
  3) ค่าวัสดุ       เป็นเงิน 1,000.-บาท 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนที่เรียนโดยครอบครัวมีคุณลักษณะพ้ืนฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอุษา สินจ าเริญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อโครงการ  ประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภาพดีเด่น 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 6 จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่โรงเรียนที่มีการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและการจัดห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 

3.2 เพ่ือสร้างต้นแบบในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใจและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/43,650 บาท) 
 4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียน
คุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ/ผู้บริหาร
การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ และจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน ในเดือนมีนาคม 2563 จ านวน 1 วัน  
ณ ห้องประชุม สพป.พังงา ใช้งบประมาณ จ านวน 5,150 บาท ดังนี้ 
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 2มื้อ x 35 บาท   เงิน 1,050.-  บาท 
 2) ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท    เงิน 3,600.- บาท 
 3) ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,000 แผน x 0.05 บาท   เงิน 500.- บาท 
 4.2 จัดประกวดโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภาพดีเด่น มีผู้เข้าร่วมคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา คระกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ รวม 20 คน ในเดือนมีนาคม 2563 ใช้งบประมาณ 
จ านวน 38,500 บาท ดังนี้ 
 1) ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง    เงิน 5,000.- บาท 
 2) ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 10 มื้อ x 120 บาท   เงิน 12,000.- บาท 
 3) ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร       เงิน 500.- บาท 
 4) ค่ารางวัล พร้อมโล่รางวัล      เงิน 5,000.- บาท 
 5) ค่ารางวัล พร้อมเกียรติบัตร ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงิน 3,000.- บาท 
 6) ค่ารางวัล พร้อมเกียรติบัตร ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2   เงิน 1,000.- บาท 
 7) ค่ารางวัล ระดับดีเด่น       เงิน 5,000.- บาท 

8) ค่ารางวัล พร้อมเกียรติบัตร ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงิน 3,000.- บาท 
 9) ค่ารางวัล พร้อมเกียรติบัตร ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2   เงิน 1,000.- บาท 
 10) ค่าโล่รางวัล จ านวน 2 โล่ x 1,500 บาท    เงิน 3,000.- บาท 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพันธ์ มีผล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที ่7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 4 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3.2 เพ่ือสร้างความพร้อมส าหรับการรับการประเมินภายนอกรอบสี่ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/455,200 บาท) 

4.1 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
รอบสี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 280 คน 
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 20 คน รวม 300 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆละ 2 วัน 
รวมเวลา 4 วันใช้งบประมาณ จ านวน 452,600 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (300คนx8มื้อx50บาท)   เงิน 120,000.- บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (300คนx4มื้อx250บาท)              เงิน 300,000.- บาท 
3) ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม      เงิน 10,000.-  บาท 
4) ค่าถ่ายเอกสาร (2,000แผ่นx0.50บาท)    เงิน 1,000.-  บาท 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร 3คน ๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ 1,200บาท  เงิน 21,600.-  บาท 
4.2 จัดการซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ภายนอกรอบสี่ให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับการ

คัดเลือกของเขตพ้ืนที่/สมัครใจ จ านวน 1 โรงเรียน  โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 5 คน ด าเนินการในเดือนมกราคม 2563 ใช้งบประมาณ จ านวน 2,600 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (1คันx500บาทx2วัน) เงิน 1,000.-  บาท  
2) ค่าอาหารกลางวัน (6คนx120บาทx2วัน)    เงิน 1,440.-  บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร (320แผ่นx0.50บาท)     เงิน 160.-  บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ได้

อย่างเหมาะสม 
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความมั่นใจและพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ที่สอดคล้อง 

กับบริบทของสถานศึกษา 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภา นามะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี  
                      ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพป.พังงา 
3.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 สพป.พังงา 
3.3 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวางแผนพัฒนาการศึกษาของ สพป.พังงา 

4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 2 กิจกรรม/197,000 บาท) 
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2563-

2565 (ครู/ผู้บริหาร/จนท.สพป./วิทยากร 35 คน, ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท จ.พัทลุง, 9 -11 ธ.ค.2562, 
จ านวน 3 วัน) ใช้งบประมาณ 150,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(35 คน x 6 มื้อ x 50 บาท)   เงิน 10,500.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 3 มื้อ x 250 บาท)   เงิน 26,250.-  บาท 
3) ค่าอาหารเย็น (35 คน x 2 มื้อ x 250 บาท)    เงิน 17,500.-  บาท 
4) ค่าท่ีพัก  (35 คน x 2 คืน x 600 บาท/คน)  เงิน 42,000.-  บาท 
5) ค่าวิทยากร  (1 คน x 15 x 1,200 บาท/คน)   เงิน 18,000.-  บาท 
6) ค่าพาหนะ        เงิน 25,000.-  บาท 
7) ค่าวัสดุ          เงิน  7,750.-  บาท 
8) ค่าถ่ายเอกสาร       เงิน  2,000.-  บาท 
9) ค่าไวนิล 1 ป้าย       เงิน  1,000.-  บาท 

4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 (ผอ.ศปอ./จนท.สพป. 20 คน),  
ณ ดิ แอดเวนเจอร์ เมาน์เท่น คลับ จ.พังงา, 19-20 ธ.ค. 2562 จ านวน 2 วัน) ใช้งบประมาณ 47,000 บาท  
เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(20 คน x 4 มื้อ x 50 บาท)   เงิน 4,000.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 2 มื้อ x 250 บาท)   เงิน 10,000.-  บาท 
3) ค่าอาหารเย็น (20 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)    เงิน 5,000.-  บาท 
4) ค่าท่ีพัก  (20 คน x 1 คืน x 600 บาท/คน)  เงิน 12,000.-  บาท 
5) ค่าพาหนะ        เงิน 7,000.- บาท 
6) ค่าถ่ายเอกสาร       เงิน 3,000.-  บาท 
7) ค่าวัสดุ        เงิน 5,000.-  บาท 
8) ค่าไวนิล 1 ป้าย       เงิน 1,000.-  บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 โรงเรียนสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพจนา วานิชกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ   
งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
และสามารถจัดท าข้อมูลในโปรแกรมท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดได้ถูกต้อง และทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 

3.2 เพ่ือให้เขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/93,000 บาท) 

4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC, CCT, B-OBEC, EMIS, Gcode)                  
ใช้งบประมาณจ านวน 93,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)  เงิน 15,000.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)   เงิน 45,000.-  บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร (150 เล่มๆ ละ 80 บาท)    เงิน 12,000.-  บาท 
4) ค่าไวนิล (1 ป้าย)       เงิน 1,000.-  บาท 
5) ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (รองรับไม่น้อยกว่า 150 user)   เงิน 10,000.-  บาท 
6) ค่าวัสดุ        เงิน 10,000.-  บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับการพัฒนาสามารถ

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์น าไปใช้งานได ้
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอให้มีความเข้มแข็ง 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/285,500 บาท) 

4.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ ผอ.ศปอ. ดังนี้ 
                 
1 อ าเภอเมืองพังงา 14 โรงเรียน 15,000 14,000 3 4,500 33,500 

2 อ าเภอตะกั่วทุ่ง 31 โรงเรียน 15,000 31,000  0 46,000 

3 อ าเภอทับปุด 12 โรงเรียน 15,000 12,000   0 27,000 

4 อ าเภอท้ายเหมือง 27 โรงเรียน 15,000 27,000   0 42,000 

5 อ าเภอกะปง 10 โรงเรียน 15,000 10,000   0 25,000 

6 อ าเภอตะกั่วป่า 14 โรงเรียน 15,000 14,000 2 3,000 32,000 

7 อ าเภอคุระบุรี 16 โรงเรียน 15,000 16,000 1 1,500 32,500 

8 อ าเภอเกาะยาว 13 โรงเรียน 15,000 13,000 13 19,500 47,500 

 140   โรงเรียน 120,000 137,000 19 28,500 285,500 

  ฐาน
เท่ากัน 

รร ละ 
1,000 

รร
พื้นที่
เกาะ 

รร ละ 
1,500 

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.2 ศูนย์การประสานงานการประถมศึกษา สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาภายในอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่

เป็นต้นแบบและสามารถเป็นตัวอย่างกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพจนา วานิชกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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1. ชื่อโครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ   
                    ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความถูกต้อง
และติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 

3.2 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าต่อ
การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียน 

3.3 เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนภายในหน่วยรับตรวจ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/40,600 บาท) 

4.1 ออกตรวจสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 23 แห่ง ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 ใช้งบประมาณ 40,600 บาท เพ่ือใช้จ่ายตาม
รายการดังนี้ 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 40 วัน x 120 บาท)   เงิน 12,000.-  บาท 
2) ค่าท่ีพัก (2 คน x 4 คืน x 600 บาท/คน)   เงิน 4,800.-  บาท 
3) ค่าพาหนะ  

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ ามัน  เงิน 23,000.-  บาท 
 - ค่าเรือ (2 คน x 2 เที่ยว x 200 บาท)  เงิน 800.-  บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 ร้อยละ 90 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.2 ร้อยละ 90 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ใน

ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจุฑาทิพย์ ทองด้วง นักวิชการการเงินและบัญชีช านาญการ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย 
ของทางราชการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน ใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของเงิน มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนโดยตรง อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงยิ่งขึ้น  
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/131,400 บาท) 

4.1 จัดอบรมครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ในเดือนมีนาคม 
2563 ณ ห้องประชุม สพป.พังงา ใช้งบประมาณจ านวน 131,400 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

รุ่นที่ 1  ครูการเงินและครูบัญชีโรงเรียน (อ.เมือง , อ.ตะกั่วทุ่ง , อ.ทับปุด และ อ.กะปง) โรงเรียนละ 
2 คน รวมจ านวน 140 คน และคณะท างาน 10 คน อบรม 2 วัน ใช้งบประมาณ จ านวน 66,000 บาท 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)      เงิน 21,000.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)               เงิน 36,000.-  บาท 
3) ค่าจัดท าคู่มือการเงิน คู่มือระบบบัญชี (75 เล่ม x 120 บาท)   เงิน 9,000.-  บาท

 รุ่นที่ 2  ครูการเงินและครูบัญชีโรงเรียน (อ.ท้ายเหมือง , อ.ตะกั่วป่า , อ.คุระบุรีและ อ.เกาะยาว
โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 140 คน และคณะท างาน 10 คน อบรม 2 วัน ใช้งบประมาณ จ านวน 
65,400 บาท 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)       เงิน 21,000.-  บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)               เงิน 36,000.-  บาท 
3) ค่าจัดท าคู่มือการเงิน คู่มือระบบบัญชี (70 เล่ม x 120 บาท)    เงิน   8,400.-  บาท

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ครูปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ได้รับความรู้จากการอบรมแล้วสามารถน าไปปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนด มีความคุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนโดยตรง 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุวรรณ ชีวิตโสภณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

1. ชื่อโครงการ  จัดประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามค า  
                   รับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้กับ
บุคลากรในส านักงาน 

3.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปร ับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) ให้เป็นไปตามกรอบ แนวทาง และระยะเวลาที่ก าหนด 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/20,000 บาท) 

4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการด าเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ใช้งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท  
เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารกลางวัน  (30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  เงิน 3,600.- บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) เงิน 15,000.- บาท 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 6 ชั่งโมง    เงิน 7,200.- บาท 
4) ค่าท่ีพักวิทยากร  1 คืน     เงิน 1,200.- บาท 
5) ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     เงิน 3,000.- บาท 
6) ค่าป้ายไวนิล/วัสดุ/ถ่ายเอกสาร     เงิน  2,900.- บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีผลการประเมินโดยรวมทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป และผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในระดับคุณภาพ 

5.2 บุคลากรในส านักงานมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนา  
ต่อยอดการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยมีผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในระดับคุณภาพ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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1. ชื่อโครงการ  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน     
                     ประจ าปี ๒๕๖๓ 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน สามารถจัดท าแบบรายงาน
ฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบฯ และรายงานผลได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.2 เพ่ือลดความเสี่ยง ความเสียหาที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้การควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/77,670 บาท) 

4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี  
2563  มีข้าราชการครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 140 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดการประชุม 10 คน  
รวม 150 คน ใช้เวลา 1 วัน ในเดือนมีนาคม 2563 ณ โรงแรมในจังหวัดพังงา  ใช้งบประมาณ  
จ านวน  77,670.-บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารกลางวัน  (150 คน x 1 วัน x 250 บาท)  เงิน 37,500.- บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (150 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) เงิน 15,000.- บาท 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร  (1 คน x 1 วัน x 6 ชม.ๆ 600 บาท) เงิน 3,600.- บาท 
4) ค่าท่ีพัก  (1 คน x 1 คืน x 1,000 บาท)   เงิน 1,000.- บาท 
5) ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     เงิน 5,000.- บาท 
6) ค่าป้ายไวนิล       เงิน 1,500.- บาท 
7) ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสดุ      เงิน 14,070.- บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 สถานศึกษา และผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน สามารถจัดท า

แบบรายงานฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบฯ และรายงานผลได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพในด้านการลด

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้การควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงาน  
ทั้ง ๔ ด้าน ได้อย่างเป็นระบบ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจันทรักษ์  ไชยผดุงนิรันดร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ Smart Obec ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Education Area management 
Support System:AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management 
Support System: SMSS) เข้าด้วยกัน 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โรงเรียนทุก
โรงเรียนที่รับผิดชอบงานธุรการ สามารถใช้ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
(School Management SupportiSystem:iSMSS) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนา 
ขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง และสามารถขยายผลการใช้งานระบบได้ 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/160,000 บาท) 

4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management 
Support System: SMSS) โรงเรียนทั้งหมด จ านวน 140 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งหมด 
150 คน ใช้งบประมาณ จ านวน 160,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 

1) ค่าอาหารกลางวัน  (150 คน x 2 มื้อ x 250 บาท)  เงิน 75,000.- บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (150 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) เงิน 30,000.- บาท 
3) ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต      เงิน 5,000.- บาท 
4) ค่าไวนิล       เงิน 1,000.- บาท 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน จ านวน 12 ชั่งโมงๆละ 600 บาท เงิน 14,400.- บาท 
6) ค่าพาหนะ       เงิน 10,000.-  บาท 
7)  ค่าท่ีพัก 12 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท    เงิน 14,400.- บาท 
8) ค่าถ่ายเอกสาร      เงิน 1,500.- บาท 
9) ค่าวัสดุ       เงิน 6,200.- บาท 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ Smart Obec ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Education Area management Support 
System:AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support 
System: SMSS) เข้าด้วยกัน 

5.2 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โรงเรียนทุก
โรงเรียนที่รับผิดชอบงานธุรการ สามารถใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
(School Management Support System: SMSS) ที่ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้น
มาได้อย่างถูกต้อง และสามารถขยายผลการใช้งานระบบได้  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยพร สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัสดุระดับผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 
  งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สอดคล้องกับประเดน็กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องมากยิ่งขึ้น 

3.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

3.3 เพ่ือให้การส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
3.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
4. กิจกรรม/งบประมาณ ( 1 กิจกรรม/150,000 บาท) 

4.1 จัดอบรมครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน (เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่) จ านวน 137 โรงๆละ  
2 คน รวม 274 คน และเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 6 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน จ านวน  2 วัน ( 4 รุ่นๆละ 2 วัน)    
ในเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  งบประมาณ
150,000 บาท  เพ่ือใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
             1)  ค่าอาหารกลางวัน (274 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)  เป็นเงิน 65,760 .-  บาท 
             2)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (274 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) เป็นเงิน 38,360.-   บาท 
             3)  ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่(6 คน x 8 มื้อ x 120 บาท) เป็นเงิน 5,760.- บาท 
             4)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ (6 คน x 16 มื้อ x 35 บาท) เป็นเงิน 3,360.-  บาท 
             5)  ค่าวัสดุ       เป็นเงิน 10,760.-   บาท 
             6)  ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต                                                      เป็นเงิน 26,000.-   บาท 
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
5.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

ได้อย่างถูกต้อง  
5.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน สามารถส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยง  

ลดเวลา ลดภาระงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือแก้ไขหลักฐาน 
5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เบิกจ่ายเงินได้รวดเรว็ขึ้น ส่งผลให้การเบกิจ่ายได้ 

ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิไลลักษณ์ ค าด า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 

 



  
 

 
                                                                                                                         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 









  
 

 
                                                                                                                         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                                                                                                             ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพังงา 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายอรรถสิทธิ์ รตันแคลว้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. นายสมภาพ  นาคพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

คณะท างาน 
1. นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางสาววิไลลักษณ์ ค าด า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. นางอ าพันธ์ มีผล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวพจนา  วานิชกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
7. นางสาวปิยนาฏ ประสิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8. นายนิคม ปานรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน 
9. นางสาวสุภา นามะสินธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา 
10. นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พังงา 
11. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พังงา 
12. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พังงา 

ตรวจทาน 
 นางสาวพจนา  วานิชกุล        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 
นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง        ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พังงา 
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