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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

 

ค าน า 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2562-2580)  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2562 -2564)  แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
เพ่ือน านโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือความทุ่มเท  มุ่งมั่น  บนพ้ืนฐานของความส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องจากแผนงานบุคลากรภาครัฐ   แผนงานพ้ืนฐาน  แผนงานบูรณาการ  
แผนงานยุทธศาสตร์  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยการบูรณา
การแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2562  กับ
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ  การขยายโอกาส  สิทธิ  ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา  เพ่ือการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง  ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้ รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเพ่ือการจัดท าแผนในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  โดยมุ่ง
สู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  เต็มตาม
ศักยภาพที่เท่าเทียมกัน  รวมทั้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. ที่ตั้ง 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
ปราสาท  ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทางห่างจากจังหวัด
สุรินทร์  ประมาณ 30 กิโลเมตร  ตามเส้นทางหมายเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม)  รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตท้องที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปราสาท อ าเภอสังขะ อ าเภอกาบเชิง อ าเภอ
บัวเชด อ าเภอศรีณรงค์ อ าเภอพนมดงรัก 
   ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ระหว่าง  เส้น
ละติจูด ที่ 14 องศา 19 ลิปดา 45 ลิปดาเหนือ และ 14 องศา  53 ลิปดา  56 ฟิลิปดาเหนือ  เส้นลองติจูดที่ 
103 องศา  13 ลิปดา 43 ฟิลิปดา และ 104 องศา 3 ลิปดา 42 ฟิลิปดาตะวันออก  รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น  
3,698.836 ตารางกิโลเมตร 

2. อาณาเขต 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อ าเภอล าดวน  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
  ทิศใต้    ติดต่อกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอปรางก์กู่  อ าเภอขุขันธ์  และอ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอบ้านกรวด  อ าเภอประโคนชัย  และอ าเภอพลับพลาไชย 
         จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. การติดต่อสื่อสาร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  เน้นการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีเว็บไซด์หลัก คือ www.surin3.go.th  หมายเลขโทรศัพท์   
ที่ใช้ในการติดต่อ มีดังนี้ 
   - หน้าห้องผู้อ านวยการ    0 4455 2347  โทรสาร 0 4455 1374 
   - กลุ่มอ านวยการ     0 4455 1333  โทรสาร 0 4455 2052 
   - กลุ่มนโยบายและแผน    0 4455 2350 
   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และการสื่อสาร      0 4455 2349 
   - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  0 4455 1374 
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   - กลุ่มบริหารงานบุคคล    0 4455 2351 
   - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  0 4455 2351 
   - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 4455 2352 
   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   0 4455 2349 
   - กลุ่มกฎหมายและคดี    0-8154-5948 
   - หน่วยตรวจสอบภายใน    0 4455 1374 

4. เส้นทางคมนาคม 
    มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่ส าคัญ 2 เส้นทาง ดังนี้ 
   1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24) ผ่านเขตพ้ืนที่บริการเป็นระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร 
   2. ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214) ผ่านเขตพ้ืนที่บริการเป็น
ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 

5. แผนที่จังหวัดสุรินทร ์
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6. การแบ่งส่วนราชการ 
   6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จัดตั้งตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ตามมาตรา 34 (1) 
และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามข้อ 3 
และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 
และข้อ 6 รวมทั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
225 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประกอบไปด้วย อ าเภอ 6 อ าเภอ  คือ  
อ าเภอปราสาท  อ าเภอสังขะ  อ าเภอกาบเชิง  อ าเภอบัวเชด  อ าเภอศรีณรงค์  และอ าเภอพนมดงรัก  แบ่ง
ส่วนราชการตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ตามแผนภาพ  ที่ 1  ดังนี้ 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์  เขต 3 

 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การสื่อสาร 

กลุ่มบริการงานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มนโยบาย

และแผน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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   6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ก าหนดให้มีส่วนราชการ        
การบริหารจัดการศึกษา โดยแบ่งพ้ืนที่การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพัฒนาการศึกษา      
ให้สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเดียวกันรวมเป็นเขตบริหารการศึกษาร่วมกัน  เขตพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีจ านวน 6  เขต 23 เครือข่ายการจัดการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
    1) เขตพัฒนาการศึกษาปราสาท มีจ านวน 8  เครือข่าย จ านวน  75  โรงเรียน 
    2) เขตพัฒนาการศึกษาสังขะ  มีจ านวน 6  เครือข่าย จ านวน  64  โรงเรียน 
    3) เขตพัฒนาการศึกษากาบเชิง  มีจ านวน 3  เครือข่าย จ านวน  28  โรงเรียน 
    4) เขตพัฒนาการศึกษาบัวเชด  มีจ านวน 2  เครือข่าย จ านวน  22  โรงเรียน 
    5) เขตพัฒนาการศึกษาศรีณรงค์ มีจ านวน 2  เครือข่าย จ านวน  27  โรงเรียน 
    6) เขตพัฒนาการศึกษาพนมดงรัก มีจ านวน 2  เครือข่าย จ านวน  17  โรงเรียน 
   การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาการศึกษา มีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเขตพัฒนาการศึกษาเป็นประธานกรรมการ  ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาการศึกษาที่ได้รับการมอบหมายหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการ  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน
ในเขตพัฒนาการศึกษาเป็นกรรมการ และศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสถานศึกษาในเขต
พัฒนาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   เขตพัฒนาการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   1. ก าหนดนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา 
   2. เสนอแนะการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาใน       
เขตพัฒนาการศึกษา 
   3. ก ากับ ดูแล ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ในเขตพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
   4. เสนอแนะแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ         
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
   5. ประสานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและชุมชนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา 
   6. แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างานในการปฏิบัติงานของเขตพัฒนาการศึกษา 
   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
มอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2  แสดงโครงสร้างการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 
 

7. อ านาจหน้าที่ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 6 แห่ง     
กฎกระทรวศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   7.1  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
   7.2  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   7.3  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.4  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.5  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.6  ประสานการระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

เขตพัฒนาการศึกษา
ปราสาท 

เขตพัฒนาการศึกษา
สังขะ 

เขตพัฒนาการศึกษา
กาบเชิง 

เขตพัฒนาการศึกษา
พนมดงรัก 

เขตพัฒนาการศึกษา
ศรีณรงค์ 

เขตพัฒนาการศึกษา
บัวเชด 

เครือข่าย  
(8) 

เครือข่าย  
(6) 

เครือข่าย  
(3) 

เครือข่าย  
(2) 

เครือข่าย  
(2) 

เครือข่าย  
(2) 

โรงเรียน 
(75) 

โรงเรียน 
(64) 

โรงเรียน 
(28) 

โรงเรียน 
(27) 

โรงเรียน 
(22) 

โรงเรียน 
(17) 
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   7.7  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง             
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบหลากหลาย
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.9 ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา          
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.10 ประสาน ส่งเสริม ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
   7.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
   8.1 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
                      ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   8.2 นายฉลาด  สาโยธา  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   8.3 นายพิชิต  หอมนวล  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   8.4 นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   8.5 นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9. ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สุรินทร์ เขต 3 
   9.1 นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   9.2 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   9.3 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   9.4 นางพิกุล  ธงไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   9.5 นายพิศาล  ฉันท์ทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    9.6 นางสินีนาถ  เกษแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
           ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   9.7 นายนพพล  พลอาสา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
           การจัดการศึกษา 
   9.8 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   9.9 นางมนพัทธ์  รุ่งเช้า  นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
              ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
   9.10 นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
           ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

10. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  9.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประธานกรรมการ 

  9.2 นายเทวัน  พอใจ  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

  9.3 นายจ าลอง  จะมัวดี  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 

  9.4 นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 

  9.5 นายมนตรี  สายพญาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  9.6 นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 

  9.7 นายวีรพงษ์  จ าปามูล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

  9.8 นายสงวน  ศาลางาม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  9.9 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

11. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
  11.1 ข้อมูลด้านปริมาณ 
   11.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนพื้นที่ประชากร องค์กร หมู่บ้าน และครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ทุกกลุ่มอายุ) 
 
ที ่

 
อ าเภอ 

เนื้อท่ี 
(ต.ร.กม) 

ระยะทาง   
จากอ าเภอ   

ถึงเขตพ้ืนที่ฯ 

จ านวน
เทศบาล 

จ านวนองค์กร
ปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

1 ปราสาท 908.84 - 3 18 18 239 
2 สังขะ 1,009.00 50 1 12 12 187 
3 กาบเชิง 574.00 25 2 4 4 84 
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ที ่

 
อ าเภอ 

เนื้อท่ี 
(ต.ร.กม) 

ระยะทาง   
จากอ าเภอ   

ถึงเขตพ้ืนที่ฯ 

จ านวน
เทศบาล 

จ านวนองค์กร
ปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

4 บัวเชด 479.00 70 1 6 6 68 
5 ศรีณรงค์ 410.00 78 - 5 5 62 
6 พนมดงรัก 308.00 30 - 4 4 55 

รวม 7 49 49 695 
ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2561 
 
   11.1.2 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                 
สุรินทร์ เขต 3 
    11.1.2.1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 
ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 

ระดับชั้นที่จัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน 
อนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17 
อนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 134 
อนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 
อนุบาล 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 78 
อนุบาล 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 

รวม 233 
ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา  2561  (10 มิถุนายน 2561) 
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    11.1.2.2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกขนาดตามจ านวนนักเรยีน 
ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา  
 
 

ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา  2561  (10 มิถุนายน 2561) 
 
    11.1.2.3 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามจ านวนนักเรียน 
 

ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา  2561  (10 มิถุนายน 2561) 
 
 
 
 

ขนาด (จ านวนนักเรียน) จ านวนโรงเรียน 
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 120 คนลงมา) 61 
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121-200 คน) 62 
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 200-300 คน) 61 
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301-499 คน) 43 
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500-1,499 คน) 5 
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500-2,499 คน) 1 
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 0 

รวม 233 

ขนาด (จ านวนนักเรียน) จ านวนโรงเรียน 
ไม่มีนักเรียน 0 
นักเรียน 1-20  คน 0 
นักเรียน 21-40  คน 0 
นักเรียน 41-60  คน 8 
นักเรียน 61-80  คน 13 
นักเรียน 81-100  คน 25 
นักเรียน 101-120  คน 15 

รวม 61 
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    11.1.2.4 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียน ครู และอัตราส่วน ห้องเรียน : นักเรียน  
                   ปีการศึกษา 2561 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนโรงเรียน นักเรียน และครูในสังกัด จ าแนกรายอ าเภอ 
 

ที ่
 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนครู อัตราส่วน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ห้อง:นร. ครู:นร. 

1 ปราสาท 75 8,059 7,721 15,780 807 261 550 811 1:20 1:19 
2 สังขะ 64 7,467 6,874 14,341 713 247 524 771 1:20 1:19 
3 กาบเชิง 28 3,710 3,361 7,071 347 131 249 380 1:21 1:19 
4 บัวเชด 22 2,460 2,290 4,750 248 93 177 270 1:19 1:18 
5 ศรีณรงค์ 27 2,767 2,683 5,450 292 107 203 310 1:19 1:18 
6 พนมดงรัก 17 2,242 2,112 4,354 206 231 86 145 1:21 1:19 
 รวม 233 26,705 25,041 51,746 2,613 925 1,848 2,773 1:20 1:19 
ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
  
    11.1.2.5 ข้อมูลจ านวนนักเรียนและห้องเรียน 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน จ าแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2560  

ชั้น จ านวน จ านวนนักเรียน อัตราส่วน 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ห้องเรียน:นักเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษา      
อนุบาลปีที่ 1 17 82 106 188  
อนุบาลปีที่ 2 273 2,633 2,543 5,176  
อนุบาลปีที่ 3 278 2,985 2,831 5,816  

รวมก่อนประถมศึกษา 568 5,700 5,480 11,180  
ระดับประถมศึกษา      
ประถมศึกษาปีที่ 1 300 3,070 2,858 5,928  
ประถมศึกษาปีที่ 2  285 2,812 2,691 5,503  
ประถมศึกษาปีที่ 3 295 2,898 2,823 5,721  
ประถมศึกษาปีที่ 4 280 2,774 2,664 5,438  
ประถมศึกษาปีที่ 5 280 2,881 2,710 5,591  
ประถมศึกษาปีที่ 6 283 2,814 2,692 5,506  
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ชั้น จ านวน จ านวนนักเรียน อัตราส่วน 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ห้องเรียน:นักเรียน 

รวมประถมศึกษา 1,723 17,249 16,438 33,687  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
มัธยมศึกษาปีที่ 1 105 1,343 1,013 2,356  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 104 1,235 1,056 2,291  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 102 1,119 937 2,056  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 311 3,697 3,006 6,703  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)      
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 21 50 71  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 15 37 52  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 23 30 53  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 11 59 117 176  
รวมทั้งสิ้น 2,613 26,705 25,041 51,746  

ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 
    11.1.2.6 จ านวนนักเรียนในสังกัด 
ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนนักเรียนในสังกัด จ าแนกตามระบบการศึกษาและรายอ าเภอ 
 
ที ่

 
อ าเภอ 

ระดับการศึกษา  
รวมทุกระดับ ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 

1 ปราสาท 3,352 10,859 1,569 - 15,780 
2 สังขะ 3,030 9,262 2,049 - 14,341 
3 กาบเชิง 1,556 4,590 995 - 7,071 
4 บัวเชด 1,099 3,150 458 43 4,750 
5 ศรีณรงค์ 1,194 3,188 1,000 68 5,450 
6 พนมดงรัก 947 2,708 632 65 4,354 
 รวม 11,180 33,687 6,703 176 51,746 
ที่มา :  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา  2561 
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    11.1.2.7 จ านวนบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งและกลุ่ม 
 
ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

บุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษา 
นิเทศก์ 

บุคลากร
ทาง 

การศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 สพป.สุรินทร์ เขต 3 5     5 
2 กลุ่มอ านวยการ   6 3 4 13 
3 กลุ่มนโยบายและแผน   4   4 
4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1   1 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   4  5 9 
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล   7  1 8 
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  1   1 

8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 18  1  19 

9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8  1 9 
10 กลุ่มกฎหมายและคดี   1   1 
11 หน่วยตรวจสอบภายใน   2   2 
 รวม 5 18 35 4 11 72 
ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
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    11.1.2.8 แสดงจ านวนบุคลากร  
ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 

ที ่ ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
3 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 9 
4 ศึกษานิเทศก์   17 
5 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 34 
6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 183 
7 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 30 
8 ข้าราชการครูสายผู้สอน 2,564 
9 พนักงานราชการ 196 
10 ครูอัตราจ้าง 73 
11 ลูกจ้างประจ า 96 
12 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน 120 
13 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน นักการภารโรง 85 
14 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 65 

 รวม 3,477 
ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
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  11.2 ข้อมูลด้านคุณภาพ 
   11.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)     
ปีการศึกษา 2559 
    11.2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน                            
คุณภาพผู้เรียน (NT) 
 
ตารางท่ี 10  แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 

     ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2560  ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับส านักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ าแนกตามความสามารถ  

ความสามารถ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพป.สุรินทร์ 
เขต 3 

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ด้านภาษา 51.94 52.49 0.55 
ด้านค านวณ 38.38 39.35 0.97 
ด้านเหตุผล 44.98 45.75 0.77 

รวม 45.10 45.86 0.76 
ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)                        
        ปีการศึกษา 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
 
ตารางท่ี 11  แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
     ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2559  กับปีการศึกษา 2560  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ าแนกตามความสามารถ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ความสามารถด้านภาษา 50.46 52.49 2.03 
ความสามารถด้านค านวณ 38.13 39.35 1.22 
ความสามารถด้านเหตุผล 54.19 45.75 -8.44 

รวม 47.59 45.86 -1.73 
ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)   
        ปีการศึกษา 2559 - 2560   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
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   11.2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560   (O-NET) 
ตารางท่ี 12.1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 (O-NET) 
    ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
2558 2559 2560 ค่าเฉลี่ย 3 ปี 2558 2559 2560 ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

ภาษาไทย 47.06 51.68 44.24 47.66 40.48 42.83 43.68 41.66 
คณิตศาสตร์ 38.81 36.46 33.98 36.42 27.07 24.15 20.70 23.97 
วิทยาศาสตร์ 41.08 39.57 38.11 39.59 33.51 32.55 29.79 31.95 
ภาษาอังกฤษ 32.55 28.49 30.03 30.36 25.93 26.91 26.67 26.52 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 39.88 39.05 36.59 38.51 31.75 31.61 30.21 31.19 

 
ที่มา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  ของ สทศ. 
 
ตารางท่ี 12.2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 (O-NET)  
       ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทวิศึกษา) 

กลุ่มสาระ ประถมศึกษาปีที่ 6 
2558 2559 2560 ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

ภาษาไทย 37.84 41.20 39.87 39.64 
คณิตศาสตร์ 19.19 17.21 15.13 17.18 
วิทยาศาสตร์ 29.43 29.97 24.30 26.90 
ภาษาอังกฤษ 16.68 20.52 19.67 18.96 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.93 29.31 30.68 31.46 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 27.61 27.64 25.93 26.85 
ที่มา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  ของ สทศ. 
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    11.2.1.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา              
กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (O-NET) 
 
ตารางท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (O-NET) 
 
ชั้น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 

(สพป.สุรินทร์ เขต 3) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 46.58 44.24 
 คณิตศาสตร์ 37.12 33.98 
 วิทยาศาสตร์ 39.12 38.11 
 ภาษาอังกฤษ 36.34 30.13 
เฉลี่ย (ป.6)  39.79 36.59 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย 48.28 43.68 
 คณิตศาสตร์ 26.30 20.70 
 วิทยาศาสตร์ 32.28 29.79 
 ภาษาอังกฤษ 30.45 26.67 
เฉลี่ย (ม.6)  34.33 30.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 49.25 39.87 
 คณิตศาสตร์ 24.53 15.13 
 วิทยาศาสตร์ 29.37 24.30 
 ภาษาอังกฤษ 28.31 19.67 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.70 30.68 
เฉลี่ย (ม.6)  33.23 25.93 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1. ศาสตร์พระราชา 
“ศาสตร์ พระราชา” ต าราแห่งชีวิต  
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน”  เมื่อวันศุกร์ที่  23  ธันวาคม  2559  ดังนี้  “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ 
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ พระท่ีนั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันมีใจความส าคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  
ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า... 
“...ขอให้น้อมน าศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชด าริและแนวทาง พระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา 
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติมาส าหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการ 
และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตร ประจ าวัน อันจะเป็น
สิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างน าทาง” ให้แก่ ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพ่ือสนอง    
พระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมี
ปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสม
กับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปญหาและอุปสรรคเหล่านั้น นอกจาก จะเป็นเสมือน “บททดสอบ 
บทเรียน” แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วย “เพ่ิม” ความสามารถ ให้กับเราทุกคนด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มี
ความอดทน ตลอดจน มีความกระตือรือร้นที่จะศึกปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และ เป็น
บุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...”  
  “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการ
ทรงงาน ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้น าเสนอใน
รูปแบบ ต่างๆ สู่สายตาประชาชน และเยาวชน รุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซ้ึงและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น เพ่ือสามารถ
น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ ได้เป็นอย่างดี 
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2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
  1.3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
  1.4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม  
  2.1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ชั่ว - ดี  
  2.2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
  2.3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
  2.4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานท า - มีอาชีพ  
   3.1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ  
    3.2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างาน
และมีงานท าในที่สุด  
    3.3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง และ
ครอบครัว 

  4. เป็�นพลเมืองดี  
   4.1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
   4.2. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส       
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
    4.3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบานเมืองไดก็ตองท า เชน                     
งานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหท าดวยความมีน ้าใจและเอ้ืออาทร” 
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3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 134  ตอนที ่40 ก                             
    6 เมษายน 2560 
 มาตรา 54  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน      
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่า งน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุน  เป็นอิสระ  และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 กองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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4. ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกสาร  อธิปไตย  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ  ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่งคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล  และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ  ทัง้มิตทิางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และการเมือง  เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความเข็มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข็มแข็ง  ครอบครัวมีความ
อบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า  มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
 ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืน  จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอย่ดีมีสุข  ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ   ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า  การลงทุน และการ
ท าธุรกิจ  เพ่ือเป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้  ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง
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ไปได้  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษา  และ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และเปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท า
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการของ
ประเทศ  ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี  เก่ง  มีวินัย  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  
สามารถ “รู้  รับ  ปรับใช้”  เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน  ระบบสวัสดิการ  
และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”  โดยประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา  ดังนี้  
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 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย  เอกราช  
อธิปไตย  และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ  เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม  สามารถรับมือกับภัยคุกคาม  และภัย
พิบัติในทุกรูปแบบ  และทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา  ด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ประชาสังคม  และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน  และมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ด้ านอ่ืนๆ  ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 มีเปูาหมายการพัฒนา  ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบน
พ้ืนฐานแนวคิด  3  ประการ  ได้แก่  (1) “ต่อยอดอดีต”  โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต  และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ  น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน”  เพ่ือปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบ  พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรการ  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  เพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ  โดยคนไทย  มีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์   อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษา
ศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืนๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 มีเปูาหมายการพัฒนา  ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาคเอกชน  
ประชาสังคม  ท้องถิ่น  มาร่วมขับเคลื่อน  โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือ
ส่วนรวม  การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งใน
มิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง  และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่
มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง
ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาล  และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน  ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการด าเนินการบน
พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง  3  ด้าน  อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”  โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  แยกแยะบทบาท  
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง  
ยึดหลักธรรมาธิบาล  ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีคว ามทันสมัย  
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม  
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์  และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จ าเป็น  มีความ
ทันสมัย  มีความเป็นสากล  มีประสิทธิภาพ  และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา  โดย
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กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 
 หลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
ยึดหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ  โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย  เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ  การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  เป็นคนดี  มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม  การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ของคนในแต่ละช่วงวัยต ามความ
เหมาะสม  การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต  
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่ เน้นการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุรภาพทั้งด้านการศึกษา  
สาธารณสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล  การจัดสรรที่ดินท ากิน  สนับสนุนในเรื่องการสร้าง
อาชีพ  รายได้  และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  สตรี  และผู้สูงอายุ  รวมทั้งกระจายการ
จัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 
 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย  โครงสร้างประชากรไทย  เปลี่ยนเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  โดยปี 2557  ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง  คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา  และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า  นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ต ระหนักถึง
ความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์  และการมีจิตสาธารณะ 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับท่ี 12 
  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ  วินัย  
ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะ  และมีความสุข  โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจน  เป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทย ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพ
คนในแต่ละช่วงวัย  โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า  การพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน  ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต  การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ  และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล  และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  แนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ  ประกอบด้วย  (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ   (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  อาทิ  ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทาง
สังคมที่เหมาะสม  เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากร
ร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ 
มีชีวิต 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม 
ตัวช้ีวัด 1.1  ประชากรอายุ  13  ปีขึ้นไป  มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด 1.2  คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 1  เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 2  คะแนน IQ  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 3  เด็กร้อยละ 70  มีคะแนน EQ  ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 4  ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 3.1  ผลคะแนนสอบ PISA  ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวช้ีวัด 3.2  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัด 3.3  การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 
  - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง  มีความซื่อสัตย์  
มีวินัย  มีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิ จวัตรประจ าวัน 
และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต 
  - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม  ความมีวินัย  จิตสาธารณะ  รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง 
 2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  - ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุ งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ  ทักษะทางสมอง  ทักษะด้านความคิดความจ า  ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์  ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ  ทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ งทักษะความรู้  จริยธรรม  และความเป็นมืออาชีพ  
สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู  และพัฒนาเด็กปฐมวัย  อาทิ  
ครอบครัวศึกษาอนามัยแม่และเด็ก  วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม  ผลักดันให้มีกฎหมาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษา  การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย  และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 
  - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิด
สร้างสรรค์  มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน    ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย  เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านศิลปะ  และด้านภาษา 
ต่างประเทศ  สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา  ทักษะชีวิตและ
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ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  อาทิ  การอ่าน  การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม  การดูแลสุขภาพ  การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  การวางแผนชีวิต  สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี  และสหกิจศึกษาที่มุ่ง
การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
  - ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นผู้แนะน า  
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน  สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ ามาเป็นครู  ปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
  - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ทั้ง
ด้านทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
  - ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ  ครูฝึกหรือครู พ่ีเลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
  - จัดท าสื่อการเรียนรู้  ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่  ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย  สะดวก  ทั่วถึง  ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ  สื่อการอ่าน  และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  เป้าหมายที่  2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด  2.1  อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90  โดยไม่มี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด  2.2  สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
  แนวทางการพัฒนา  ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว  พ้ืนที่  และสภาพร่างกาย  
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน  การสนับสนุน
ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา  การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
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ของ สพฐ.  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออก
จากโรงเรียนกลางคัน 
 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  เพ่ือ
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ได้น าไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  โดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน  คือ  การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  และ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งความเป็นพลวัตร  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานปลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2560-2579  ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5  ประการ  
ได้แก่  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียมทางการศึกษา  (Equity)  คุณภาพการศึกษา 
(Quality)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะ  ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม  รู้จักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 4. การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์  เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  จะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ  ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  จังหวัด  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  และมีการทบทวน  ปรับปรุงมาตรการ  เปูาหมายความส าเร็จให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้  ความเข้าใจและการยมอรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ  อย่างกว้างขวาง  มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ  ของผู้ปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานทุกระดับ  เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ  มีการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ  โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา  จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ  มา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม  ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง   
(Inclusive Education)  ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ  
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการ และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ  เป็นหลักในการพิจารณา  เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย  และการพัฒนาก าลังคนตามความ
ต้องการของตลาดงาน  และประเทศ  เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่ และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่
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ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา  รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ  และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนได้รับบริการ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุรภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการายงานต่อ
สาธารณชน  จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรี ยน  เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ  และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน  ผ่านระบบการก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  และนโยบายรัฐบาล 
 

7. นโยบาย และจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบ
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัด 
น านโยบายและจุดเน้นไปพิจารณาด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. ด้านความม่ันคง 
    แนวทางหลัก  
    1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
     1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
    1.2 การบริหารจัดการ 
     1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
     1.2.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
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    2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
     2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
     2.1.2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
    2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ื น 
เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    แนวทางหลัก 
     3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
       1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 
3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 
        2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
       1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี 
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
       2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
      3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
       1) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
       2) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย  
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รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
      3.1.4 การวัดและประเมินผล  
       1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนน
สูงขึ้น 
       2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
       3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 
   4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
     4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การปูองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
     4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
   5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
     1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
     2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการ สิ่งแวดล้อม 
     3. หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลกัสูตรทุกระดับ 
    6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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      6.1 เรื่องกฎหมาย 
       เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ    
พ.ศ. ....  ดังนี้ 
       6.1.1 กฎหมายหลัก 
        1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
        2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
        3) พ.ร.บ.ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
       6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
        1) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        2) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ... 
        4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
        7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
        8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
        9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
      6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
      6.3 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
   ส าหรับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562  มีหลักการ ดังนี้ 
   1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัน  ได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
   3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 
   1. ระดับอนุบาล  เน้นความร่วมมือ  รัฐ  ท้องถิ่น  เอกชน  พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัด
การศึกษาระดับอนุฐาล  โดยมีจุดเน้น 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
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    - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม 
   2. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ
จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
    - เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
    - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
    - เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
    - เรียนรู้  Digital   และใช้  Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
    - จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
    - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
    - จัดให้มีโครงการ  1  ต าบล  1  โรงเรียนคุณภาพ 

  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
   เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถตอบสนองเปูาหมาย  
เจตนารมณ์  และวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
    1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม  บูรณาการในทุกระบวนการเรียนรู้ 
    2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส  ยุติธรรม  และปูองกันการทุจริต  ให้มีในทุกมิติ  ทั้งการ
เรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหาร 
    3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรการพัฒนาที่ยั่งยืน  และขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติขององค์กร 
    4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล  ทุกระดับ  ทุกประเภท สู่การ
ลดความเหลื่อมล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
    5. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data)  ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และ
เครื่องมือในการบริหาร 
    6. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
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8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ    
เปลี่ยน แปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่ม 
เปูาหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ทีด่ีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษา 
อังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรรมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร    
ยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองโดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาประสงค์ 
และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้   
 

วิสัยทัศน์ 
                       สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
            1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
           3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
           4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
           5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
           6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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เป้าหมาย 
            1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
          2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
          4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
            5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
            6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
          7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
           นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
           นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
           นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
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นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 

1.1  พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
1.1.2  ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณา
การหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของ
ท้องถิ่น 

 1.1.3  ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใน
เขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ 

1.2.1  จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการ
ได้เข้าพักในโรงเรียนที่หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทาง
จากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
1.2.2  จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพ
หอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม 
1.2.3  จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

 1.2.4  จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และ  
ที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและ
สวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 

 1.2.5  จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่ม  
ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 1.2.6  การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

 1.2.7  ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 

2.1  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุก
ระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะ
ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21  น าไปสู่การ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career  
Education) 

2.1.1  ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21    
โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม     
รูปแบบใหม่ 

 2.1.2  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2.2  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก   
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.2.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2.3  ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ           
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2.2.4  ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย      
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
2.3  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21       
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2.3.1  ด้านผู้เรียน 
   2.3.1.1  ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความ
พร้อมที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

      2.3.1.2  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา    
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

     2.3.1.3  ร้อยละของผู้เรียนมีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

    2.3.1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
    2.3.1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่

จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
    2.3.1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่

จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
    2.3.1.7  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ        

ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
    2.3.1.8  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และ

สื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3.1.9  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy   

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3.1.10  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการ

ปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
    2.3.1.11  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50   
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

    2.3.1.12  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
มีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป 
(ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
    2.3.1.13  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมิน

ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
 2.3.2  ด้านสถานศึกษา 
    2.3.2.1  ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    2.3.2.2  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ในลักษณะของ STEM ศึกษา 
    2.3.2.3  ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตาม

กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS : Independent 
Study) 

    2.3.2.4  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต  มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.4.1  ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio  เพ่ือ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
2.4.1  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

 2.4.3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
 2.4.4  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหา

ในสถานศึกษา 
2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs)  เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.5.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 
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กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
 2.5.3 ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลก 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2.6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

 2.6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

 2.6.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
น า Digital Technology  มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ  ความต้องการ และ
ความถนัด  สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society)  เพ่ือ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.7.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
 
 
2.7.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเอง
ผ่าน Digital Platform 

 
 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการ
ผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา  
และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษ
ที่ 21 

 
 

3.1.1 สถานศึกษามีแผนความต้องการระยะ 20 ปี 
 
3.1.2 สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3.1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และ
พอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท        
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล 

3.3 น า Digital Technology  มาใช้ใน
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

3.3.1 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

 3.3.2 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Digital Technology 

 3.3.3 ร้อยละ Digital Content  เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ี
ขาดแคลน 

 
 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.1.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา 
4.1.2 ร้อยละนักเรียนออกกลางคัน 
4.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

 4.1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก
ระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที่  เพ่ือให้พัฒนา
ผู้เรียน  มีคุณภาพ  มีมาตรฐานเสมอกัน 

4.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา 
4.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่ก าหนด 

4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4.3.1 มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
4.3.2 ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

 4.3.3 ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือ
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน 
และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

4.4.1 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
4.4.2 ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 4.4.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุน
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

4.5.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
4.5.2 สถานศึกษามี Digital Device  เพ่ือใช้เป็นเครื่อบมือใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 

5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

5.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการ5.
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
5.1.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีข้ึนไป 

 5.1.4 ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity 
& Transparency Assessment) 

5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

5.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้มีอิสระ  น าไปสู่การ
กระจายอ านาจ    4 ด้าน  ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัด
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

5.3.1 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้
เกิดคุณภาพ 
5.3.2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
5.3.3 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กให้เกิดคุณภาพ 

 5.3.4 ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 

 5.3.5 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
 5.3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ 

5.4.1 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 

 5.4.2 ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัดที่ 
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 5.4.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุน
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ  
น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data  
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ  ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลถานศึกษา  
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่  
จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ  และ
ความถนัด  และสามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

5.5.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
5.5.2 สถานศึกษาทุกแห่งชาติมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545)  รวมทั้งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2560-2579)  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมี
นโยบายจุดเน้น  6 ยุทธศาสตร์  เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยการน าของ   นางภานิชา  
อินทร์ช้าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัด
การศึกษา 5  ด้าน  คือ  
 ด้านที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่  21  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ด้านที่  2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนยกระดับ  
ความเป็นมืออาชีพ 
 ด้านที่  3  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ  เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
 ด้านที ่ 4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล 
 ด้านที่  5  เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร  ก ากับ  ติดตามและพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย  
15  มาตรฐาน  58  ตัวชี้วัด  รวมถึงเกณฑ์การประเมินเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการประสาน  ส่งเสริม  
สนับสนุนและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด  เป็นหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการประเมินตนเองในการพัฒนาและการบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 “งานได้ผล  คนส าราญ  องค์กรส าเร็จ”  คือ ภาพแห่งความส าเร็จที่คาดหวังว่าทุกภาคส่วน  
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (VISION) 

      องค์กรช้ันน า  คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 

 พันธกิจ  (MISSION) 

1. บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีอ าเภอปราสาท         

อ าเภอสังขะ  อ าเภอกาบเชิง อ าเภอบัวเชด  อ าเภอศรีณรงค์  และอ าเภอพนมดงรัก  

ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ และ มีคุณลักษณะคนดีศรีสุรินทร์ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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เป้าประสงค์หลัก (GOALS) 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนม ี     

พัฒนาการเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งท่ัวถึงมี

คุณภาพและเสมอภาค 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มสีมรรถนะตรงตามสายงาน  และ              

มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการ

บริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย

อ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

6. พ้ืนท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสม  ตามบริบทของพื้นท่ี 
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ค่านิยม  5 G 

     Good Moral        : คุณธรรมท่ีดี 

Good Wisdom          : ปัญญาดี 

     Good Service Mind : ใจบริการที่ดี 

     Good Co-operation : ความร่วมมือท่ีดี 

     Good Organization  : องค์กรท่ีดี 

 

Motto :  ค าขวัญประจ าองค์กร 

       “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” 

Work Success  
Happiness to all person  
Organization Complete 

 



50 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพ  มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการ
ท างาน  ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา       
สู่มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม   ตามบริบทของพ้ืนที่ 
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน        
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ 
         1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี   
พระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาสได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
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นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
 เป้าประสงค์ที่ 2   ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 3   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในแต่ละช่วงวันอย่างมีคุณภาพมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 เป้าประสงค์ที่ 4   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ทั้งด้านที่มีพัฒนาการปกติ และด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือการอาชีพ 
การด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ  
 เป้าประสงค์ที่ 5   ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยและรู้จักปูองกัน
ตนเอง จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ 
     1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับปรุงหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต สุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
   

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 6 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รปูแบบ ที่หลากหลาย 
  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ า 
                ทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงบริการทางการเรียนรู้         
ทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ ลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
 กลยุทธ์ 

 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

 เป้าประสงค์ที่ 7 พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

      เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 9  หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
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การด าเนินงานตามนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
      “งานได้ผล  คนส าราญ  องค์กรส าเร็จ”  
 
นโยบายด้านที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วย 
                     ตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21   
                     อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  นักเรียนมีคุณธรรม 
1.1  นักเรียนมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 
แหล่งข้อมูล 
   *สังเกตการสอนในห้องเรียน 
   *สังเกตการท าหน้าที่ของนักเรียนหน้าเสาธง 
และกิจกรรมอ่ืนๆ 
   *รายงานการเลือกตั้งสภานักเรียน 
   *สังเกตการท างานเป็นกลุ่ม 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีเหตุผล ยอมรับ 
            ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  มีเหตุผล ยอมรับ 
            ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  มีเหตุผล ยอมรับ 
            ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  มีเหตุผล  
            ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม  
แหล่งข้อมูล 
   *บันทึกการส่งการบ้าน 
   *บันทึกเวรรับผิดชอบ 
   *บันทึกการท าความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
   *บันทึกการออมทรัพย์ 
   *บันทึกการท าความดี 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  นักเรียนมีความ 
            รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  นักเรียนมีความ 
            รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  นักเรียนมีความ 
            รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  นักเรียนมีความ 
            รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

1.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของ
สังคม 
แหล่งข้อมูล 
   *การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
   *สังเกตการวางรองเท้า 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  นักเรียนสามารถ 
            ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  นักเรียนสามารถ 
            ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  นักเรียนสามารถ 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
   *สังเกตการรับประทานอาหารกลางวัน 
   *การปฏิบัติตนได้ตามระเบียบแบบแผนของ
โรงเรียน 

            ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  นักเรียนสามารถ 
            ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้ 
คิดเลขเป็นตามระดับช่วงวัย 
แหล่งข้อมูล 
   *ผลการประเมินการอ่านออก การเขียนได้ คิด
เลขเป็นของนักเรียน 
   *ผลการทดสอบข้อสอบกลาง 
   *ผลการทดสอบการอ่านออกยกชั้น 
   *ผลการทดสอบ O net 
   *ผลการวัดและประเมินในชั้นเรียน 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  นักเรียนมี 
            ความสามารถในการอ่าน เขียนได้ คิดเลขเป็น 
            ตามระดับช่วงวัย 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  นักเรียนมี 
            ความสามารถในการอ่าน เขียนได้ คิดเลขเป็น 
           ตามระดับช่วงวัย 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  นักเรียนมี 
            ความสามารถในการอ่าน เขียนได้ คิดเลขเป็น 
            ตามระดับช่วงวัย 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  นักเรียนมีความ  
            สามารถในการอ่าน เขียนได้ คิดเลขเป็นตาม 
            ระดับช่วงวัย 

2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งข้อมูล 
   *บันทึกการออมทรัพย์ 
   *ร่องรอยใบงานของนักเรียน หรือแผนการสอน 
ของครู 
   *แปลงสาธิตการเกษตรของโรงเรียน 
   *แฟูมสะสมผลงานนักเรียน 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป นักเรียนปฏิบัติตาม 
            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
            การใช้ชวีิตประจ าวัน 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  นักเรียนปฏิบัติตาม 
            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
            การใช้ชวีิตประจ าวัน 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  นักเรียนปฏิบัติตาม 
            หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
            การใช้ชวีิตประจ าวัน 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  นักเรียนปฏิบัติ 
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
           การใช้ชีวิตประจ าวัน 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 3  นักเรียนในศตวรรษที่ 21 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.1  ทักษะอาชีพและชีวิต  
แหล่งข้อมูล 
   *ผลงานนักเรียน/ แผนการสอนของครู 
   *โครงงาน/ภาพกิจกรรม 
   *ชิ้นงานของนักเรียน เดี่ยว/กลุ่ม 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีทักษะอาชีพ 
            และชีวิต 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  มีทักษะอาชีพ 
            และชีวิต 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  มีทักษะอาชีพ 
            และชีวิต 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  มีทักษะอาชีพ 
            และชีวิต 

3.2  ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี 
แหล่งข้อมูล 
   *บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
   *บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในโรงเรียน 
   *สัมภาษณ์นักเรียน /ครู 
   *บันทึกการใช้สื่อ / ผลงานนักเรียน 
 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีทักษะ 
            สารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  มีทักษะสารสนเทศ 
            สื่อ และ เทคโนโลยี 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  มีทักษะสารสนเทศ  
            สื่อ และ เทคโนโลยี 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  มีทักษะ  
            สารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี 

3.3  ทักษะการสื่อสาร 
แหล่งข้อมูล 
   *โครงสร้างหลักสูตร 
   *สังเกตการจัดการเรียนการสอน 
   *การน าเสนอหน้าเสาธง 
   *การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
   *สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีทักษะการสื่อสาร 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  มีทักษะการสื่อสาร 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  มีทักษะการสื่อสาร 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  มีทักษะ 
             การสื่อสาร 

3.4  ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
แหล่งข้อมูล 
   *โครงงานนักเรียน 
   *ชิ้นงาน /นวัตกรรม 
   *สัมภาษณ์นักเรียน/ครู 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีทักษะการสร้าง 
            และนวัตกรรม 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  มีทักษะการสร้างและ 
            นวัตกรรม 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  มีทักษะการสร้างและ 
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            นวัตกรรม 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  มีทักษะ 
            การสร้างและนวัตกรรม 

3.5  ทักษะการเรียนรู้ 
แหล่งข้อมูล 
   *สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน 
   *สัมภาษณ์นักเรียน/ครู 
   *บันทึกการใช้ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีทักษะการเรียนรู้ 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  มีทักษะการเรียนรู้ 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  มีทักษะการเรียนรู้ 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  มีทักษะ 
            การเรียนรู ้

3.6  ทักษะการร่วมมือ 
แหล่งข้อมูล 
   *สังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน 
   *ชิ้นงานกลุ่ม 
   *การท างานเป็นทีม 
   *สัมภาษณ์คณะกรรมการสภานักเรียน/ครู 
   *บันทึกการประชุมสภานักเรียน 
   *บันทึกการท าความสะอาดเวรรับผิดชอบ 

ระดับ 4  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีทักษะ 
            การร่วมมือ 
ระดับ 3  นักเรียนร้อยละ 70-79  มีทักษะการร่วมมือ 
ระดับ 2  นักเรียนร้อยละ 60-69  มีทักษะการร่วมมือ 
ระดับ 1  นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 59  มีทักษะ 
            การร่วมมือ 

 
 
นโยบายข้อที่ 2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ยกระดับ 
                     ความเป็นมืออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
1.1  ครูมีแผนพัฒนาตนเอง (Individual plan) 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี   

 

ระดับ 4  ครูมีความรัก ความจริงใจในการสอนและ 
            ความปรารถนาดีต่อนักเรียน  มีบุคลิกภาพที่ดี  
            การแต่งกาย กิริยา วาจาและจริยธรรมที่ 
            เหมาะสมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
            และเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน   
            มีแผนพัฒนาตนเอง (ID plan)  ประเมิน 
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            แผนพัฒนาตนเอง (ID plan)  อยู่เสมอ 
ระดับ 3  ครูมีความรัก ความจริงใจในการสอนและ 
            ความปรารถนาดีต่อนกัเรียน  มีบุคลิกภาพที่ดี  
            การแต่งกาย กิริยา วาจาและจริยธรรมที่ 
            เหมาะสมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
            และเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน มี 
            แผนพัฒนาตนเอง (ID plan) 
ระดับ 2  ครูมีความรัก ความจริงใจในการสอนและ 
            ความปรารถนาดีต่อนักเรียน  มีบุคลิกภาพที่ดี  
            การแต่งกาย กิริยา วาจาและจริยธรรมที่ 
            เหมาะสมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
            และเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน 
ระดับ 1  ครูมีความรัก ความจริงใจในการสอนและ 
            ความปรารถนาดีต่อนักเรียน  มีบุคลิกภาพที่ดี  
            การแต่งกาย กิริยา วาจาและจริยธรรม 
            ที่เหมาะสม 

1.2  มีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

ระดับ 4  ครูมีแผนในการพัฒนาตนเองท้ังระยะสั้นและ 
            ระยะยาว  มีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก 
            แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เข้ารับการอบรม 
           พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  น าความรู้ที่ได้ 
            จากการศึกษา อบรม มาจัดการเรียนการสอน 
            และน า 
            ผลการพัฒนาที่ได้มาใช้ในระดับสถานศึกษา   
            เครือข่ายการจัดการศึกษา  และขยายผล 
            อย่างต่อเนื่อง  
ระดับ 3  ครูมีแผนในการพัฒนาตนเองท้ังระยะสั้นและ 
            ระยะยาว  มีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก 
            แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เข้ารับการอบรม 
            พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  น าความรู้ที่ได้ 
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            จากการศึกษา อบรม มาจัดการเรียนการสอน   
            และน าผลการพัฒนาที่ได้มาใช้ในระดับ 
            สถานศึกษา   
ระดับ 2  ครูมีแผนในการพัฒนาตนเองท้ังระยะสั้นและ 
            ระยะยาว  มีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก 
            แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เข้ารับการอบรม 
            พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  น าความรู้ที่ได้ 
            จากการศึกษา อบรม มาจัดการเรียนการสอน    
ระดับ 1  ครูมีแผนในการพัฒนาตนเองท้ังระยะสั้นและ 
            ระยะยาว  มีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก 
            แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เข้ารับการอบรม 
            พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

1.3  มีการพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

 

ระดับ 4  ครูมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้สื่อ 
            เทคโนโลยีเป็นอย่างด ี ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  
            และมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่  
            หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   
            มีระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบวิดีโอ  
            ออนดีมานด์ (Video on Demand)  
            วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ (Video  
            Teleconference) และอินเตอร์เน็ต  
            (Internet) เป็นต้น  สร้างและพัฒนาสื่อ 
            เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนอย่าง 
            ต่อเนื่อง  มีการวางแผน ติดตาม  
            และประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด 
            ประสิทธิผลมากท่ีสุด  ครูสามารถใช้ 
            เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างหลากหลายและ 
            ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ให้เพื่อนครูและ 
            นักเรียนได ้
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ระดับ 3  ครูมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้สื่อ 
            เทคโนโลยีเป็นอย่างด ี ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  
            และมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่ 
            หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
            มีระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบ 
            วิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand)  
            วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ (Video  
            Teleconference) และอินเตอร์เน็ต  
            (Internet) เป็นต้น  สร้างและพัฒนาสื่อ 
           เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
            มีการวางแผน ติดตาม  และประเมินผลการใช้ 
            สื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
ระดับ 2  ครูมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้สื่อ 
            เทคโนโลยีเป็นอย่างด ี ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  
            และมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่  
            หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
            มีระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบ 
            วิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand)  
            วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์(Video   
            Teleconference) และอินเตอร์เน็ต  
             (Internet) เป็นต้น   
ระดับ 1  ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใช้สื่อ 
            เทคโนโลยีเป็นอย่างดี   

1.4  มีการร่วมสร้างสังคมแห่งเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning 
Communication : PLC) 

 

ระดับ 4  ครูมีการออกแบบ วางแผน แนวทางการ  
            ขับเคลื่อน PLC ในการจัดการเรียนการสอน   
            ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            เกี่ยวกับ PLC อย่างสม่ าเสมอ ครูน าความรู้ที่ 
            ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ PLC  
            ไปพัฒนาการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการ 
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            AAR (After action review) ในการทบทวน 
            การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 60 ชั่วโมงต่อปี 
            ขึ้นไป 
ระดับ 3  ครูมีการออกแบบ วางแผน แนวทางการ  
            ขับเคลื่อน PLC ในการจัดการเรียนการสอน   
            ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            เกี่ยวกับ PLC อย่างสม่ าเสมอ ครูน าความรู้ที่ 
            ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ PLC  
            ไปพัฒนาการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการ 
            AAR (After action review) ในการทบทวน 
            การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 50-59 ชั่วโมง 
            ต่อป ี
ระดับ 2  ครูมีการออกแบบ วางแผน แนวทางการ  
            ขับเคลื่อน PLC ในการจัดการเรียนการสอน   
            ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            เกี่ยวกับ PLC อย่างสม่ าเสมอ ครูน าความรู้ที่ 
            ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ PLC  
            ไปพัฒนาการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการ 
            AAR (After action review) ในการทบทวน 
            การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 40-49 ชั่วโมง 
            ต่อป ี
ระดับ 1  ครูมีการออกแบบ วางแผน แนวทางการ 
            ขับเคลื่อน PLC ในการจัดการเรียนการสอน   
            ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            เกี่ยวกับ PLC อย่างสม่ าเสมอ ครูน าความรู้ที่ 
            ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ PLC  
            ไปพัฒนาการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการ 
            AAR (After action review) ในการทบทวน 
            การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ต่ ากว่า 
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              40 ชั่วโมงต่อปี 

มาตรฐานที่ 2  ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.1  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียน 
และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 

ระดับ 4  มีการสร้างและจัดท าข้อมูลสารสนเทศใน 
            ชั้นเรียนเป็นปัจจุบนั  สามารถพัฒนาและ 
            บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
            นักเรียน  สร้างฐานข้อมูลของระบบดูแล 
            ช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน  การเลือกใช้ 
            ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด 
            ประโยชน์สูงสุด 
ระดับ 3  มีการสร้างและจัดท าข้อมูลสารสนเทศใน 
            ชั้นเรียนเป็นปัจจุบนั  สามารถพัฒนาและ 
            บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
            นักเรียน  สร้างฐานข้อมูลของระบบดูแล 
            ช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน  การเลือกใช้ 
            ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน   
ระดับ 2  มีการสร้างและจัดท าข้อมูลสารสนเทศใน 
            ชั้นเรียนเป็นปัจจุบนั  สามารถพัฒนาและ 
            บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
            นักเรียน   
ระดับ 1  มีการสร้างและจัดท าข้อมูลสารสนเทศใน 
           ชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน 

2.2  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ระดับ 4  ครูมีเทคนิค วิธีการ ข้อตกลง ในบริหารจัดการ 
            ในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน  และ 
            มีการก ากับ  ติดตาม  ให้นักเรียนปฏิบัติได้ 
            อย่างเหมาะสมตามวัยของนักเรียน  สามารถ 
            น านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหาร 
            จัดการชั้นเรียน การจัดมุมหนังสือ มุมเสริม 
            ประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างสวยงามและ 
            ได้รับความรู้  ครูสรา้งบรรยากาศที่อบอุ่น  
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            เป็นกันเอง น่าเรียน สะอาดภายในห้องเรียน 
ระดับ 3  ครูมีเทคนิค วิธีการ ข้อตกลง ในบริหารจัดการ 
            ในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน  และ 
            มีการก ากับ  ติดตาม  ให้นักเรียนปฏิบัติได้ 
            อย่างเหมาะสมตามวัยของนักเรียน มีการจัด  
            มุมหนังสือ มุมเสริมประสบการณ์ในห้องเรียน 
            อย่างสวยงามและได้รับความรู้  ครูสร้าง 
            บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง น่าเรียน  
            สะอาดภายในห้องเรียน 
ระดับ 2  ครูมีเทคนิค วิธีการ ข้อตกลง ในบริหารจัดการ 
            ในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน  และ 
            มีการก ากับ  ติดตาม  ให้นักเรียนปฏิบัติได้ 
            อย่างเหมาะสมตามวัยของนักเรียน  มีมุม 
            เสริมประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างสวยงาม 
            และได้รับความรู้  ครูสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น  
            เป็นกันเองน่าเรียน สะอาดภายในห้องเรียน 
ระดับ 1  ครูมีเทคนิค วิธีการ ข้อตกลง ในบริหารจัดการ 
            ในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน  และ 
            มีการก ากบั  ติดตาม  ให้นักเรียนปฏิบัติได้ 
            อย่างเหมาะสมตามวัยของนักเรียน   

2.3  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

 

ระดับ 4  ครูจัดท าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
            แบบ Active Learning  และจัดการเรียนรู้ 
            อย่างหลากหลายที่เหมาะสมตามวัยผู้เรียน   
            ออกแบบและสร้างนวัตกรรมการสอนของ 
            ตนเองได้เหมาะสมตามวัยของนักเรียน ใช้สื่อ  
            เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
            สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความ 
            เป็นจริง  น าผลการประเมินที่ได้มาเพ่ือพัฒนา 
            และปรับปรุงการเรียนการสอน 
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ระดับ 3  ครูจัดท าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
            แบบ Active Learning  และจัดการเรียนรู้ 
            อย่างหลากหลาย ที่เหมาะสมตามวัยผู้เรียน   
            สามารถสร้างพัฒนาและการเลือกใช้สื่อ  
            เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
            สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพ 
            ความเป็นจริง 
ระดับ 2  ครูจัดท าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
            แบบ Active Learning และจัดการเรียนรู้ 
            อย่างหลากหลาย  ที่เหมาะสมตามวัยผู้เรียน   
            เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
            ผู้เรียน 
ระดับ 1  ครูจัดท าและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
            แบบ Active Learning และจัดการเรียนรู้ 
            อย่างหลากหลาย  ท่ีเหมาะสมตามวัยผู้เรียน  

2.4  การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 

ระดับ 4  สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
            และพัฒนาผู้เรียนน าผลการวิจัยไปใช้ในการ 
            จัดการเรียนการสอน  และน าผลการวิจัยไป 
            เผยแพร่ หรือขยายผลการวิจัยได้ 
ระดับ 3  สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
            และน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน 
            การสอนได้ 
ระดับ 2  สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
            ได ้
ระดับ 1  ไม่มีการท าวิจัยหรือน าผลการวิจัยไปใช้ 
            แต่อย่างใด 

มาตรฐานที่ 3  ครูมืออาชีพ 
3.1  ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน 

 
ระดับ 4  ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นกัลยาณมิตร  
            มีเทคนิคทีแ่ปลกใหม่ ทันสมัย   ครูสร้าง 
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            บรรยากาศจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการจัด 
            การเรียนการสอน  มีวิธีการโน้มน้าว  ดึงดูด 
            ความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเกิดแรง 
            บันดาลใจในการค้นพบตนเองตามความถนัด 
            และความสนใจ  แสดงพฤติกรรมเชิงบวก 
            และมีความสุข   
ระดับ 3  ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นกัลยาณมิตร  
            มีเทคนิคที่แปลกใหม่ ทันสมัย   ครูสร้าง 
            บรรยากาศจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการจัด 
            การเรียนการสอน  มีวิธีการโน้มน้าว  ดึงดูด 
            ความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเกิดแรง 
            บันดาลใจในการค้นพบตนเองตามความถนัด 
            และความสนใจ   
ระดับ 2  ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นกัลยาณมิตร  
            มีเทคนิคที่แปลกใหม่ ทันสมัย   ครูสร้าง 
            บรรยากาศจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการจัด 
            การเรียนการสอน  มีวิธีการโน้มน้าว  ดึงดูด 
            ความสนใจของนักเรียน  
ระดับ 1  ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  มีเทคนิคที่แปลกใหม 
            และสร้างบรรยากาศจัดสภาพแวดล้อมที่ดี 
            ในการจัดการเรียนการสอน   

3.2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

ระดับ 4  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น Internet  
            DLTV DLIT ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์   
            ครสูามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
            การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายได้ 
            อย่างถูกต้องตามช่วงวัย  ครูสามารถใช้ทักษะ 
            การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
            ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายได้อย่าง 
            ถูกต้องตามช่วงวัย  ครูมีความรู้และทักษะที่ดี 
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            ในการใช้เทคโนโลยเีพ่ือการจัดการเรียนการ 
            สอนและใช้อย่างสม่ าเสมอ 
ระดับ 3  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น Internet  
            DLTV DLIT ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
            ครสูามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
            การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายได้ 
            อย่างถูกต้องตามช่วงวัย  ครูสามารถใช้ทักษะ 
            การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
            ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายได้อย่าง 
            ถูกต้องตามช่วงวัย 
ระดับ 2  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น Internet  
            DLTV DLIT ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์   
            ครสูามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
            การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายได้ 
            อย่างถูกต้องตามช่วงวัย   
ระดับ 1  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น Internet  
           DLTV DLIT ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

3.3 มีนวัตกรรมการสอนและเผยแพร่   
Best practice 

 

ระดับ 4  มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice)   
            มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ 
            ปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศให้กับเครือข่ายการเรียนรู้   
            มีการเผยแพร่เทคนิคการสอนหรือสิ่งประดิษฐ์ 
            ทีเ่ป็นนวัตกรรมของครูในระดับเครือข่าย  
            อ าเภอ เป็นต้น  ครูศึกษา Best practice 
            ของผู้อื่นและน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
            ของตนเอง 
ระดับ 3  มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice)   
            มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ  
            งานทีเ่ป็นเลิศให้กับเครือข่ายการเรียนรู้ มีการ 
            เผยแพร่เทคนิคการสอนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น 
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            นวัตกรรมของครูในระดับเครือข่าย อ าเภอ  
            เป็นต้น 
ระดับ 2  มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice)   
            มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ  
           งานที่เป็นเลิศให้กับเครือข่ายการเรียนรู้ 
ระดับ 1  มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) 

3.4  มีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (Network 
Learning) 

 

ระดับ 4  ครูมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ตามสาระการ 
            เรียนรู้ที่รับผิดชอบ ครูมีทักษะการแสวงหา 
            ความรู้ของเครือข่ายแห่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
            จัดให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือน 
            ชุมชนของการเรียนรู้แบบออนไลน์  
            จัดกิจกรรมร่วมกัน และน าไปสู่การมีผลงาน 
            ป็นที่ปรากฏชัด เกดิประโยชน์ร่วมกันใน 
            องค์กรเครือข่าย จนเกิดการขยายกลุ่ม 
            เครือข่าย มากยิ่งขึ้น มีการรวมตัวกันจัดตั้ง 
            องค์กรใหม่ร่วมกัน เพ่ือรองรับจ านวนสมาชิก 
            ใหม่ที่มากข้ึน  
ระดับ 3  ครูมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ตามสาระการ 
            เรียนรู้ที่รับผิดชอบ ครูมีทักษะการแสวงหา 
            ความรู้ของเครือข่ายแห่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
            จัดให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือน 
            ชุมชนของการเรียนรู้แบบออนไลน์  
            จัดกิจกรรมร่วมกัน และน าไปสู่การมีผลงาน 
            ป็นที่ปรากฏชัด เกดิประโยชน์ร่วมกันใน 
            องค์กรเครือข่าย จนเกิดการขยายกลุ่ม 
            เครือข่าย มากยิ่งขึ้น 
ระดับ 2  ครูมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ตามสาระการ 
            เรียนรู้ที่รับผิดชอบ ครูมีทักษะการแสวงหา 
            ความรู้ของเครือข่ายแห่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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            จัดให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือน 
            ชุมชนของการเรียนรู้แบบออนไลน์             
ระดับ 1  ครูมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ตามสาระการ 
            เรียนรู้ที่รับผิดชอบ ครูมีทักษะการแสวงหา 
            ความรู้ของเครือข่ายแห่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

 

นโยบายด้านที่ 3  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นนักบริหารมืออาชีพ    
     

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ  4  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม 
             มาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วน ได้รับการยกย่อง 
             เชิดชูเกียรติระดับชาติ  สามารถเป็นแบบอย่าง 
             ที่ดีได้ 
ระดับ  3  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม 
             มาตรฐานวิชาชีพ  ครบถ้วน ในระดับดี  ได้รับ 
             การยกย่องเชิดชูเกียรติระดับภาค  สามารถ 
             เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
ระดับ  2 เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม  
            มาตรฐานวชิาชีพ  ครบถ้วน ได้รับการยกย่อง 
            เชิดชูเกียรติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด  
            สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
ระดับ 1  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม 
            มาตรฐานวชิาชีพ  ครบถ้วน  ได้รับการยกย่อง 
            เชิดชูเกียรติระดับเครือข่าย/อ าเภอ  สามารถ 
            เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

1.2  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธ
กิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

ระดับ  4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมาย  พันธกิจของ 
             สถานศึกษาถูกต้อง ชัดเจน มีความเชื่อมโยง 
             สัมพันธ์กันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และมี 
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             เปูาหมายชัดเจน  และร่วมด าเนินการอย่างเป็น 
            รูปธรรม 
ระดับ  3  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมาย  พันธกิจของ 
             สถานศึกษาถูกต้อง ชัดเจน มีความเชื่อมโยง 
             สัมพันธ์กันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และ 
             มีเปูาหมายชัดเจน  
 
ระดับ  2  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมาย  พันธกิจของ 
             สถานศึกษาถูกต้อง ชัดเจน มีความเชื่อมโยง 
             สัมพันธ์กันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
ระดับ  1  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมาย  พันธกิจของ 
            สถานศึกษาถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่มีความ 
            เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

1.3  มีปฏิสัมพันธ์  มีทักษะการสื่อสาร เป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

ระดับ  4  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีกัลยาณมิตร เป็นผู้เสริม  
             สร้างบรรยากาศ  จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ 
             ท างาน  มีวิธีการโน้มน้าว  ดึงดูดความสนใจ 
             ของผู้ร่วมงาน  มีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างแรง 
             บันดาลใจให้เกิดการท างานร่วมกันได้บรรลุ 
             จุดหมายขององค์กรอย่างมีความสุข 
ระดับ  3  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีกัลยาณมิตร เป็นผู้เสริม  
             สร้างบรรยากาศ  จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ 
             ท างาน  มีวิธีการโน้มน้าว  ดึงดูดความสนใจ 
             ของผู้ร่วมงาน  มีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างแรง 
             บันดาลใจให้เกิดการท างานร่วมกันได้บรรลุ 
             จุดหมายขององค์กร 
ระดับ  2  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีกัลยาณมิตร เป็นผู้เสริม  
             สร้างบรรยากาศ  จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ 
             ท างาน  มีวิธีการโน้มน้าว  ดึงดูดความสนใจ 
             ของผู้ร่วมงาน   
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ระดับ 1  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีกัลยาณมิตร เป็นผู้เสริม  
            สร้างบรรยากาศ  จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ 
            ท างาน   

มาตรฐานที่ 2  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
2.1  เป็นผู้น าและสามารถใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับ  4  เป็นผู้น าและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
             สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
             อยู่ในระดับดีเยี่ยม  สามารถเป็นแบบอย่างได้  
ระดับ  3  เป็นผู้น าและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
             สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
             อยู่ในระดับดี  สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ  2  เป็นผู้น าและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
             สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
            อยู่ในระดับปานกลาง  สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ  1  เป็นผู้น าและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
             สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
             อยู่ในระดับพอใช้  สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

2.2  เป็นผู้น าและมีความสามารถในการ
วางแผน พัฒนาทางวิชาการ 

ระดับ  4  เป็นผู้น าในการวางแผน  พัฒนา  และสนับสนุน 
             การบริหารงานทางวิชาการ และเกิดผลอย่าง 
             เป็นรูปธรรม 
ระดับ  3  เป็นผู้น าในการวางแผน  พัฒนา  และสนับสนุน 
             การบริหารงานวิชาการ   
ระดับ  2  มีการวางแผน  พัฒนา  และสนับสนุนการ 
             บริหารงานวิชาการ   
ระดับ  1  ขาดการวางแผน  พัฒนา  และสนับสนุนการ 
             บริหารงานวิชาการ  

2.3  มีการนิเทศอย่างเป็นระบบ  และการ
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 

ระดับ  4  มีแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ และก ากับ   
             ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล การนิเทศ 
             จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกประเด็น และ 
             มีหลักฐานที่ชัดเจน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  
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             2 ครั้ง  
ระดับ  3  มีแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ และก ากับ   
             ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล การนิเทศ 
             จัดการศึกษา และมีหลักฐานที่ชัดเจนอย่างน้อย 
             ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ระดับ  2  มีแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ และก ากับ   
             ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล การนิเทศ 
             จัดการศึกษา แต่ไม่มีหลักฐาน   
ระดับ  1  ไม่มีแผนการนิเทศ การก ากับ  ติดตาม   
             ตรวจสอบ  ประเมินผล และการนิเทศจัด 
             การศึกษา   

2.4  มีการบริหารด้านวิชาการ ผ่าน
กระบวนการ PLC 

ระดับ  4  มีการบริหารด้านวิชาการผ่านกระบวนการ   
             PLC มีการระดมความคิดเห็น  แบบมีส่วนร่วม   
             ได้ข้อสรุป และน าไปพัฒนางานด้านวิชาการ  
ระดับ  3  มีการบริหารด้านวิชาการผ่านกระบวนการ   
             PLC มีการระดมความคิดเห็น  แบบมีส่วนร่วม   
             ได้ข้อสรุป  
ระดับ  2  มีการบริหารด้านวิชาการผ่านกระบวนการ   
             PLC มีการระดมความคิดเห็น  ไม่มีข้อสรุป  
ระดับ  1  ไม่มีการบริหารด้านวิชาการผ่านกระบวนการ  
             PLC 

มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารมืออาชีพ 
3.1  มีนวัตกรรมการบริหารและเผยแพร่ 
วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) 

ระดับ 4   มีนวัตกรรมการบริหาร และมีการเผยแพร่ 
             วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)  ได้รับ 
             รางวัลระดับชาติ   
ระดับ 3   มีนวัตกรรมการบริหาร และมีการเผยแพร่ 
             วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)  ได้รับ 
             รางวัลระดับภาค  
ระดับ 2   มีนวัตกรรมการบริหาร และมีการเผยแพร่ 
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             วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)  ได้รับ 
             รางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ระดับ 1   มีนวัตกรรมการบริหาร และมีการเผยแพร่ 
             วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)  แต่ยัง 
             ไม่สมบูรณ์   

3.2  มีเครือข่ายแห่งการบริหาร 
 (Network Learning) 

ระดับ  4  เป็นสมาชิกและเข้าร่วมเครือข่ายแห่งการ 
            บริหาร ( Network Learning)  ในระดับชาติ  
ระดับ 3  เป็นสมาชิกและเข้าร่วมเครือข่ายแห่งการบริหาร  
            (Network Learning) ในระดับภาคตะวันออก  
            เฉียงเหนือ  
ระดับ  2  เป็นสมาชิกและเข้าร่วมเครือข่ายแห่งการ 
             บริหาร ( Network Learning)  ในระดับ 
             เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับ  1  ไม่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมเครือข่ายแห่งการ 
             บริหาร ( Network Learning)  

3.3  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น 
และสังคม 

ระดับ  4  มีผลงานเปน็ทีป่ระจกัษ์ ได้รับการยอมรับและ 
            ให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
            ท้องถิ่น และสงัคมเปน็อย่างดีเยี่ยม 
ระดับ 3  มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ ได้รับการยอมรับและ 
            ให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
            ท้องถิน่ และสงัคมเปน็อย่างด ี
ระดับ  2  มีผลงานเปน็ทีป่ระจกัษ์ ได้รับการยอมรับและ 
             ให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
             ท้องถิ่น และสงัคมพอใช้ 
ระดับ  1  มีผลงานเปน็ทีป่ระจกัษ์ ได้รับการยอมรับและ 
             ให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
             ท้องถิ่น และสงัคมตอ้งปรับปรุง 

3.4  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา 

ระดับ  4  มีการส ารวจ  วางแผน  ระดมทรัพยากรเพื่อ 
             การบริหารจัดการในสถานศึกษาและน าไปใชไ้ด้ 
             อย่างคุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   



72 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ  3  มีการส ารวจ  วางแผน  ระดมทรัพยากรเพื่อ 
            การบริหารจัดการในสถานศึกษาและน าไปใช้ 
            ได้อย่างคุ้มค่า   
ระดับ  2  มีการส ารวจ  วางแผน  ระดมทรัพยากรเพื่อ 
             การบริหารจัดการในสถานศึกษา  
ระดับ  1  ไม่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ 
             ในสถานศึกษา 

นโยบายด้านที่ 4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล  
 

      ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
1.1 จัดสภาพบริบทของสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย 

ระดับ 4  จัดสภาพบริบทอาคาร สถานที่  ที่เอ้ือต่อการ 
            จัดการเรียนรู้ สะอาด และมีความปลอดภัย 
ระดับ 3  จัดสภาพบริบทอาคาร สถานที่  ที่เอ้ือต่อการ 
            จัดการเรียนรู้ สะอาด แต่ยังไม่ปลอดภัย 
ระดับ 2  จัดสภาพบริบทอาคาร สถานที่ ที่เอ้ือต่อการ 
            จัดการเรียนรู้ ไม่สะอาด และยังไม่ปลอดภัย 
ระดับ 1  จัดสภาพบริบทอาคาร สถานที่ ไม่เอ้ือต่อการ 
            จัดการเรียนรู้ ไม่สะอาด และไม่ปลอดภัย 

1.2 มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีห้องปฏิบัติการ ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 4  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการใช้ 
            ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อ 
            การจัดการเรียนรู้ และเพียงพอกับจ านวน 
            นักเรียน 
ระดับ 3  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการใช้ 
            ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อ 
            การจัดการเรียนรู้ แต่ยังไม่เพียงพอกับจ านวน 
            นักเรียน 
ระดับ 2  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการใช้ 
            ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ไม่มีห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือ 
            ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  

 

      ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ยังไม่มี 
            การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีห้องปฏิบัติการ  
            ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1.3 มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
พอเพียงเหมาะสมและมีคุณภาพ 

ระดับ 4  มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม  
            มีคุณภาพ  และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
ระดับ 3  มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม  
            มีคุณภาพ  แต่ยังไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
ระดับ 2  มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังไม่   
            เหมาะสม ไม่มีคุณภาพ  และไม่เพียงพอกับ 
            จ านวนนักเรียน 
ระดับ 1  ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม  
            และมีคุณภาพ   

มาตรฐานที่ 2 ด้านระบบบริหารจัดการ 
2.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ 4  สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน มีแผน 
            กลยุทธ์  แผนปฏิบตัิการ  รายงานผลโครงการ  
            รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
            ที่ด าเนินการเรียบร้อยสมบูรณ์ 
ระดับ 3  สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน    
            มีแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  รายงานผล  
            โครงการ รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
            ภายใน ที่ด าเนินการ แต่ยังไม่เรียบร้อย 
ระดับ 2  สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน    
            มีแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  ไม่มีการ 
            รายงานผลโครงการ และไม่มีรายงานผลการ 
            ประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับ 1  สถานศึกษาไม่มีแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ    
            รายงานผลโครงการ รายงานผลการประเมิน 
            คุณภาพภายใน  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | 

      ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
2.2 สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ 
(Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสถานศึกษา 

ระดับ 4  สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ   
            (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ  
            ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสถานศึกษา และ 
            เห็นผลชัดเจน 
ระดับ 3  สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ   
            (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
            สถานศึกษา และอยู่ระหว่างการใช้ 
ระดับ 2  สถานศึกษาก าลังด าเนินการสร้างวิธีปฏิบัติ 
            สู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการ 
            บริหารจัดการในสถานศึกษา  
ระดับ 1  สถานศึกษายังไม่มีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ  
            (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการใน 
           สถานศึกษา 

2.3 สถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
พัฒนาองค์กร  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้
กระบวนการ Professional Learning 
Communication : PLC  

ระดับ 4  สถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนา 
            องค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการ  
            PLC และมีหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ระดับ 3  สถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนา 
            องค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการ  
            PLC และมีหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ระดับ 2  สถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนา 
            องค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ไม่มีการใช้ 
            กระบวนการ PLC  
ระดับ 1  สถานศึกษาไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร   
            ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

2.4 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแขง็และมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 4  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน  
            สถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการ 
            ศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม 
            มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  

 

      ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
            ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ 
            คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม 
            ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี 
            คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง 
            รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน 
            ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
            เป็นประจ าทุกปี 
ระดับ 3  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ  
            สถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัด 
            การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม 
            มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ 
            ก าหนดไว ้ จัดให้มีการประเมินผลและ 
            ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
            ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา 
            สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
            การศึกษา  
ระดับ 2  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
            สถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัด 
            การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม 
            มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ 
            ก าหนดไว ้ จัดให้มีการประเมินผลและ 
            ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดับ 1  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
            สถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัด 
            การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม 
            มาตรฐานการศึกษาและไม่ด าเนินการตามแผน 
            ที่ก าหนดไว้   
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | 

มาตรฐานที่ 3 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
3.1 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการศึกษา 

ระดับ 4  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัด 
            การศึกษา ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ 
            ภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากรที่ 
            ได้มาอย่างคุ้มค่า  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ระดับ 3  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัด 
            การศึกษา ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ 
            ภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง  
ระดับ 2  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัด 
            การศึกษา ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ 
            ภาคเอกชน ไม่ต่อเนื่อง  
ระดับ 1  ไม่มีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา  
           ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ 
           ภาคเอกชน  

3.2 สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนา กับ
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานอ่ืน และ
ชุมชน 

ระดับ 4  สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนา กับหน่วยงาน 
            ทางการศึกษา หน่วยงานอื่น และชุมชน และ 
            เกิดผลเชิงประจักษ ์
ระดับ 3  สถานศึกษามีการด าเนินการภายใต้เครือข่าย 
            รว่มพัฒนา กับหน่วยงานทางการศึกษา  
            หนว่ยงานอื่น และชุมชน  
ระดับ 2  สถานศึกษาก าลังด าเนินการสร้างเครือข่ายร่วม 
            พัฒนา กับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน 
            อ่ืน และชุมชน 
ระดับ 1  สถานศึกษาไม่มีเครือข่ายร่วมพัฒนา กับ 
           หนว่ยงานทางการศึกษา หน่วยงานอื่น และ 
           ชุมชน 
 

3.3 มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน น าเสนอผลงาน  วิจัย มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   

ระดับ 4  มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหาร  ครู   
            นักเรียน ได้น าเสนอผลงานที่ประสบผลส าเร็จ   
            รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัย และพัฒนามา 
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      ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
            แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับประเทศหรือ 
            ต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 
ระดับ 3  มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหาร  ครู   
            นักเรียน ได้น าเสนอผลงานที่ประสบผลส าเร็จ   
            รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัย และพัฒนามา 
            แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในระดับจังหวัด และ 
            เขตตรวจราชการ 
ระดับ 2  มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหาร  ครู   
            นักเรียน ได้น าเสนอผลงานที่ประสบผลส าเร็จ   
            รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัย และพัฒนามา 
            แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในระดับอ าเภอ และ 
            เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 1  ไม่มีหรือมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหาร  
            ครู นักเรียน ได้น าเสนอผลงานที่ประสบ 
            ผลส าเร็จ  รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัย และ 
            พัฒนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสถานศึกษา  
            และชุมชน 

 
 
นโยบายด้านที่ 5  เขตพืน้ที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
1.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการให้บริการ  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ระดับ 4  มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
            ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน  ถูกต้อง เป็น 
            ปัจจุบัน  ทันสมัย และพร้อมใช้  ในการ 
            บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
            คุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขต 
            พ้ืนที่การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 3  มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมภารกิจ   
            4 ด้าน ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน ทันสมัยในการ 
            บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
            คุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน 
            เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 2  มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ครอบคลุม 
            ภารกิจ 4  ด้าน  ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน   
            ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือ 
            พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 1  มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ครอบคลุม 
            ภารกิจ 4 ด้าน  ถูกต้องในการบริหารและ 
            การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
            บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษา 

1.2  มีการบริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

ระดับ 4  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  ในการน าองค์กรไปสู่ 
            เปูาหมายได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่าง 
            เป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับบริบทของ 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ระดับ 3  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  ในการน าองค์กรไปสู่ 
            เปูาหมายได ้ โดยยดึหลักธรรมาภิบาลอย่างเ 
            เป็นรูปธรรม 
ระดับ 2  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  ในการน าองค์กรไปสู่ 
            เปูาหมายได้  โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
ระดับ 1  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  ในการน าองค์กรไปสู่ 
            เปูาหมายได ้

1.3 มีการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
(Area-Based Management) ในรูปแบบการ

ระดับ 4  มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการ 
            จัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน  โดยมี 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
กระจายอ านาจ             รูปแบบเขตพัฒนาการศึกษา และเครือข่าย 

            การจัดการศึกษา  มีวิธีการที่สามารถ 
            ตรวจสอบและประเมินความส าเร็จได้   
            ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
            ที่ก าหนด 
ระดับ 3  การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัด 
            การศึกษาตามภารกิจหลัก 3  ด้าน  โดยมี 
            รปูแบบเขตพัฒนาการศึกษา และเครือข่าย 
            การจัดการศึกษา วิธีการที่สามารถ 
            ตรวจสอบและประเมินความส าเร็จได้ 
ระดับ 2  การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัด 
            การศึกษาตามภารกิจหลัก 2 ด้าน  โดยมี 
            รูปแบบเขตพัฒนาการศึกษา และเครือข่าย 
            การจัดการศึกษา  วิธีการที่สามารถ 
            ตรวจสอบได ้
ระดับ 1  มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการ 
          จัดการศึกษาตามภารกิจหลักน้อยกว่า 2 ด้าน  

มาตรฐานที่  2  การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2.1  ส่งเสริม สนับสนุน  ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้านวิชาการ  

ระดับ 4  พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่ 
            สอดคล้องกับเปูาหมาย  จุดเน้น  สาระ 
            ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนการศึกษา 
            แห่งชาติ  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
            สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย   
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
            กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  และความ 
            ต้องการของสถานศึกษา   ส่งเสริมสนับสนุน 
            สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 
            ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
            สถานศึกษามีการผลิต  จัดหา และพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
            สื่อ  เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ 
            หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยน  
             แปลง  ส่งเสริมสนบัสนุนการวัดผล   
            ประเมินผล  และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
            พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขต 
            พ้ืนที่การศึกษา พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน   
            ก ากับ  ดูแล  ติดตามและให้ค าปรึกษา  
            แนะน า ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับ 3  พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ที่ 
            สอดคล้องกับเปูาหมาย จุดเน้น สาระ 
            ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนการศึกษา 
            แห่งชาติ  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
            สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย   
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
           กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  และความ 
            ต้องการของสถานศึกษา   ส่งเสริมสนับสนุน 
            สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผ 
            ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
            สถานศึกษามีการผลิต  จัดหา และพัฒนา 
            สื่อ  เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ 
            หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการ 
            เปลี่ยนแปลง  ส่งเสริมสนับสนุนการวัดผล   
            ประเมินผล  และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
            พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขต 
            พ้ืนที่การศึกษา   
ระดับ 2  พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
            ทีส่อดคล้องกับเปูาหมาย จุดเน้น  สาระ 
            ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนการศึกษา 
            แห่งชาติ  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
            สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย   
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
            กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความ 
            ต้องการของสถานศึกษา   ส่งเสริมสนับสนุน 
            สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 
            ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
            สถานศึกษามีการผลิต  จัดหา และพัฒนา 
            สื่อ  เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ 
            หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการ 
            เปลี่ยนแปลง   
ระดับ 1  พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น   
            ที่สอดคล้องกับเปูาหมาย  จุดเน้น  สาระ 
            ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนการศึกษา 
            แห่งชาติ  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
            สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย   
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  และความ 
            ต้องการของสถานศึกษา   ส่งเสริมสนับสนุน 
            สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 
            ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2.2  การก ากับติดตาม สนับสนุน การบริหารงาน
ด้านงบประมาณ  

ระดับ 4  มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น 
            ระบบสอดคล้องกับนโยบาย  ปัญหา และ 
            ความต้องการมีการจัดระบบการบริหาร 
            การเงิน  บัญชี  และพัสดุ  มีการควบคุมการ      
            ใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  และมีการ 
            ตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
ระดับ 3  มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น 
            ระบบ  สอดคล้องกับนโยบาย  ปัญหา และ 
            ความต้องการ  มีการจัดระบบการบริหาร 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
            การเงิน  บัญชี  และพัสดุ  มีการควบคุมการ  
            ใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ   
ระดับ 2  มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น 
            ระบบ  สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และ 
            ความต้องการ มีการจัดระบบการบริหาร 
            การเงิน  บัญชี  และพัสดุ   
ระดับ 1  มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น 
            ระบบ  สอดคล้องกับนโยบาย  ปัญหา และ 
            ความต้องการ   

2.3  การก ากับติดตาม และส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคล 

ระดับ 4  มีการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบาย   
            ปัญหา  และความต้องการ  มีการสรรหา 
            และการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง  เป็นธรรม   
            โปร่งใส  และตรวจสอบได้  มีการพัฒนา   
            ส่งเสริม  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ   
            สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น  
            และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา  และมีการ 
            เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ 
            จรรยาบรรณวิชาชพี 
ระดับ 3  มีการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบาย   
            ปัญหา  และความต้องการ  มีการสรรหา 
            และการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง  เป็นธรรม   
            โปร่งใส  และตรวจสอบได้  มีการพัฒนา   
            ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
            ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ   
            สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น  
            และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา   
ระดับ 2  มีการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบาย   
            ปัญหา  และความต้องการ  มีการสรรหา 
            และการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง  เป็นธรรม   
            โปร่งใส  และตรวจสอบได้   
ระดับ 1  มีการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบาย   
            ปัญหา  และความต้องการ   

2.4  ประสานงานด้านการบริหารงานทั่วไป 
ร่วมกับ  ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น  

ระดับ 4  มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
            สารสนเทศ มีการจัดท าส ามะโนนักเรียนและ 
            การรับนักเรียน  มีการดูแลอาคารสถานที่   
            ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม   
            มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีการ 
            จัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   
            มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
            หนว่ยงาน  มีการจัดสวัสดิการครูและ 
            บุคลากรทางการศึกษา  และมีการระดม 
            ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ระดับ 3  มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
            สารสนเทศ มีการจัดท าส ามะโนนักเรียนและ 
            การรับนักเรียน มีการดูแลอาคารสถานที่   
            ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม   
            มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีการ 
            จัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   
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            มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
            หนว่ยงาน  มีการจัดสวัสดิการครูและ 
            บุคลากรทางการศึกษา   
ระดับ 2  มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
            สารสนเทศ มีการจัดท าส ามะโนนักเรียนและ 
            การรับนักเรียน มีการดูแลอาคารสถานที่   
            ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมมี 
            การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีการ 
            จัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   
            มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
            หนว่ยงาน   
ระดับ 1  มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
            สารสนเทศ  มีการจัดท าส ามะโนนักเรียน 
            และการรับนักเรียน  มีการดูแลอาคาร 
            สถานที่  ระบบสาธารณูปโภคและสภาพ        
            แวดล้อม มีการพัฒนามาตรฐานการ 
            ปฏิบัติงาน   

2.5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 4  มีการจัดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล   
            และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจ  4  ด้าน   
            และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ระดับ 3  มีการจัดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล  
            และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจ  3  ด้าน   
            และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
ระดับ 2  มีการจัดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล    
            และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจ  2  ด้าน   
            และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ระดับ 1  มีการจัดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล  
            และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจ 1 ด้าน   
            และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงาน  มี
นวัตกรรมที่แสดงถึงความส าเร็จและเป็น
แบบอย่างได้ 

ระดับ 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานซึ่งแสดง 
            ให้เห็นถึงผลการด าเนนิงานที่บรรลุเปาูหมาย 
            ประสบความส าเร็จตามภารกิจ  แสดงถึง 
            ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และเป็น 
            แบบอย่างได้ อย่างนอ้ย 1 ชิ้นงาน  จ านวน  
            5 กลุ่ม/หน่วยขึ้นไป 
ระดับ 3  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีผลงานซึ่งแสดง 
            ให้เห็นถึงผลการด าเนนิงานที่บรรลุเปาูหมาย 
            ประสบความส าเร็จตามภารกิจ  แสดงถึง 
            ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเป็น 
            แบบอย่างได้ อย่างนอ้ย 1 ชิ้นงาน  
            จ านวน 4 กลุ่ม/หน่วย 
ระดับ 2  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีผลงานซึ่ง 
            แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานทีบ่รรลุ 
            เปูาหมาย  ประสบความส าเร็จตามภารกิจ   
            แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
            และเป็นแบบอย่างได ้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  
            จ านวน  3 กลุ่ม/หน่วย 
ระดับ 1  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีผลงานซึ่ง 
            แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานทีบ่รรลุ 
            เปูาหมาย  ประสบความส าเร็จตามภารกิจ   
            แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
            และเป็นแบบอย่างได ้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน   
            น้อยกว่า  3 กลุ่ม/หนว่ย 

3.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 4 (1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการติดตามพัฒนา  ส่งเสริม 
สนับสนุนก ากับ ดูแล และติดตาม ให้ค าปรึกษาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงาน     
ต้นสังกัด ร้อยละ 100 
 



86 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
            (2) จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) 
ร้อยละ 100  ภายในเวลาที่ก าหนด  และมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน  ภาพรวม
ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  100 
             (3) จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน                 
คุณภาพภายนอกมีผลการประเมินจากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับ 3  (1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการติดตามพัฒนา  ส่งเสริม 
สนับสนุนก ากับ ดูแล และติดตามให้ค าปรึกษาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
             (2) จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) 
ร้อยละ 90  ขึ้นไป  ภายในเวลาที่ก าหนด และมีผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
ภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  90 ขึ้นไป 
             (3) จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน                
คุณภาพภายนอกมีผลการประเมินจากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
ระดับ 2  (1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาได้รับการติดตามพัฒนา  ส่งเสริม 
สนับสนุนก ากับ ดูแล และติดตามให้ค าปรึกษาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
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             (2) จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) 
ร้อยละ 80  ขึ้นไป  ภายในเวลาที่ก าหนด  และมีผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
ภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
             (3) จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน                 
คุณภาพภายนอกมีผลการประเมินจากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ระดับ 1  (1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการติดตามพัฒนา  ส่งเสริม
สนับสนุนก ากับ ดูแล และติดตามให้ค าปรึกษาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
น้อยกว่าร้อยละ  80 
             (2) จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) 
น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเวลาที่ก าหนดและมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม
ระดับดีข้ึนไป น้อยกว่าร้อยละ 80 
             (3) จ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกมีผลการประเมินจากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ  60 

3.3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

ระดับ 4  จ านวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
            อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ตาม 
            มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้าน 
            ในระดับดีข้ึนไป  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
ระดับ 3  จ านวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
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            อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ตาม 
            มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้าน   
            ในระดับดีข้ึนไป  ตั้งแต่ร้อยละ  75  ขึ้นไป 
ระดับ 2  จ านวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
            อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ตาม 
            มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้าน   
            ในระดับดีข้ึนไป  ตั้งแต่ร้อยละ  70  ขึ้นไป 
ระดับ 1  จ านวนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
            อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ตาม 
            มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้าน   
            ในระดับดีข้ึนไป  น้อยกว่าร้อยละ 70 

3.4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน  ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น  หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ 

ระดับ 4  (1) จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  ร้อยละ 100   
             (2) ไม่มีเด็กออกกลางคัน   
             (3) จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อย
ละ 100   
             (4) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
ที่จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
             (5) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
ที่จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ตั้งแต่     
ร้อยละ 70  ขึ้นไป 
             (6) จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผน IEP ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
เด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแล
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ช่วยเหลือ และส่งเสริมได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
              (7)  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 90    
ขึ้นไป 
              (8) จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่
จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 
ขึ้นไป   
ระดับ 3  (1) จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  ร้อยละ 99 ขึ้นไป   
             (2) ไม่มีเด็กออกกลางคัน   
             (3) จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ร้อยละ 99   ขึ้นไป  
             (4) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่
จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
             (5) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่
จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ตั้งแต่ ร้อย
ละ  60  ขึ้นไป 
             (6) จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผน IEP ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
เด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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              (7)  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 80   
ขึ้นไป 
              (8) จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่
จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป   
ระดับ 2  (1) จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ร้อยละ 98  ขึ้นไป   
             (2) ไม่มีเด็กออกกลางคัน   
             (3) จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6      
ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตั้งแต่ร้อยละ  98  ขึ้นไป   
             (4) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่
จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือ
เทยีบเท่า ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
             (5) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่
จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่  ร้อย
ละ  50  ขึ้นไป 
             (6) จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผน IEP ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
เด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 
ขึ้นไป  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่   ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
              (7)  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 70   
ขึ้นไป 
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              (8) จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 40 
ขึ้นไป   
ระดับ 1  (1) จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนขั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  น้อยกว่าร้อยละ 98   
             (2) ไม่มีเด็กออกกลางคัน   
             (3) จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
น้อยกว่าร้อยละ  98   
             (4) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือ
เทียบเท่า น้อยกว่าร้อยละ 70 
             (5) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
ที่จบหลักสูตร  ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  น้อยกว่า   
ร้อยละ  50 
             (6) จ านวนเด็กพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามแผน IEP ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
เด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่   ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
              (7)  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ น้อยกว่า                    
ร้อยละ 60 
              (8) จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ น้อยกว่า              
ร้อยละ 40   
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3.5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ระดับ 4  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของข้าราชการครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 
            ราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ 
            ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป มากกว่า 
            10  รางวลั 
ระดับ 3  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของข้าราชการครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 
            ราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ 
            ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป 8-10 รางวัล  
ระดับ 2  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของข้าราชการครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 
            ราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ 
            ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป  5-7 รางวัล 
ระดับ 1  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของข้าราชการครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ 
            ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
            สถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลใน 
            ระดับชาติขึ้นไปน้อยกว่า  5  รางวัล 

3.6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ
พึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  

ระดับ 4  จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
            มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  ตั้งแต่ 
            ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับ 3  จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
            มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  ตั้งแต่ 
            ร้อยละ  70  ขึ้นไป 
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ระดับ 2  จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
            มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  ตั้งแต่ 
            ร้อยละ  60  ขึ้นไป 
ระดับ 1  จ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
            มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  น้อยกว่า 
            ร้อยละ  60 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน รายการดังนี้ 

1) โครงการตามงบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  20  โครงการ                             
รวมเงิน  5,000,000 บาท       

2) โครงการที่จัดท าขึ้นรองรับงบประมาณเพ่ิมเติมและโครงการต่อเนื่อง                     
จ านวน  21  โครงการ  รวมเงิน  3,000,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) โครงการตามงบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  20  โครงการ 
ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าภาพปฏิบัติ 

1 บริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 งานประจ า   
      -ค่าวัสดุส านักงาน/จ้างท าของ 700,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
      -ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 120,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
      -ค่าสาธารณูปโภค 900,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
 งบภาระงาน   
     -การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1,300,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งบด าเนินงาน   
     -ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 400,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
 รวมงบบริหารจัดการตามความจ าเป็นพื้นฐาน 3,420,000  
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 งบภารกิจหลัก   
 กลุ่มอ านวยการ   
2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 
122,625 นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร 

นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ 
3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่

และการให้บริการ 
31,000 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรรัตนกร 

นางสุภัค สาระสุข 
4 ประเพณีวัฒนธรรม 126,400 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร 

นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรรัตนกร 
 รวมกลุ่มอ านวยการ 280,025  
 กลุ่มนโยบายและแผน   
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.สุรินทร์ 
เขต 3  และรูปเล่ม 

150,000 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ 
นางชลกนก ศรีไทย 

6 การติดตาม ประเมินผล และรายงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 

20,000 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ 
นางธมลวรรณ พลัง 

 รวมกลุ่มนโยบายและแผน 170,000  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 10,000 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร 
 รวมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

10,000 
 
 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
8 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน และครูผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ในระดับโรงเรียน 
60,750 นางพิกุล ธงไชย 

 รวมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 60,750  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
9 การคัดเลือกลูกจ้างต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 100,000 นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

นายพงษ์พิทักษ์  สหัสชาติ 
 รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 100,000  
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 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
10 การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานแป็น
ฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

50,000 นายพิศาล  ฉันท์ทอง 
นางสินีนาถ  เกษแก้ว 

 รวมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  50,000  
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

11 นิเทศติดตามการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

5,000 นายศิริมงคล ทนทอง 
 

12 รวมพลังสร้างสรรค์การแก้ไขปญัหานักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได ้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

37,800 นายบุญเจริญ  บุญเชิด  
นางจิราพร  ศิริโฉม     

13 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 
2561 – 2562 

508,650 นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอื้อ 
และคณะ 

 รวมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 551,450  
 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
14 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เข้ารับการประเมินเพ่ือ 

รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                
ปีการศึกษา 2561 

50,000 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร 
นางจันทร์ฉาย  บุญเต็ม 
นางคัทลียา  ฉิมถาวร 

15 เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตสังคม สพป.สุรินทร์ 
เขต 3 

43,462 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร 
นางนิตยา ธรรมนาม 
นางพจนีย์  พระใหม่งาม 

16 ส่งเสริมคุณธรรมน าพุทธวจนสู่โรงเรียนและชุมชน 17,460 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร 
และคณะ 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

83,700 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร 
นางจันทร์ฉาย  บุญเต็ม 
นางคัทลียา  ฉิมถาวร 

 รวมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 194,622  
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 กลุ่มกฎหมายและคดี   
18 การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริตของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
50,000 นางมนพัทธ์  รุ่งเช้า 

 รวมกลุ่มกฎหมายและคดี 50,000  
 หน่วยตรวจสอบภายใน   

19 การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 38,400 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง 
นายพิทยา ดวงงาม 

 รวมหน่วยตรวจสอบภายใน 38,400  
 รวมทุกกลุ่ม/หน่วย 1,505,247  

20 งบด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 74,753 กลุ่มนโยบายและแผน 
 รวมทั้งสิ้น 5,000,000  

 
2) โครงการที่จัดท าขึ้นรองรับงบประมาณเพิ่มเติม  จ านวน    โครงการ  รวมเงิน 3,000,000 บาท        
(สามล้านบาทถ้วน) 
ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าภาพปฏิบัติ 

 งบภารกิจหลัก   
 กลุ่มอ านวยการ   
1 ส่งเสริมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 
100,000 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร 

นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรรัตนกร 
2 พัฒนาศักยภาพ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3           

ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา 
150,000 นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ

นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร 
 รวมกลุ่มอ านวยการ 250,000  
 กลุ่มนโยบายและแผน   
3 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ทวิศึกษา) 
50,000 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ 

นางชลกนก ศรีไทย 
4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
50,000 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ 

นางชลกนก ศรีไทย 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 98 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  
 

ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพปฏิบัติ 

5 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

70,000 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ 
นางชลกนก ศรีไทย 

 รวมกลุ่มนโยบายและแผน 170,000  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา* 190,000 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร 
7 การพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 70,000 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร 
 รวมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

260,000 
 
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
8 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยหลักสูตร "การเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้ม" 
130,000 นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

นางสินีนาถ  เกษแก้ว 
 รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 130,000  
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
9 พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่ความ    

เป็นเลิศ 
100,000 นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

นางสินีนาถ  เกษแก้ว  
10 การพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน สพป.สุรินทร์   

เขต 3 
100,000 นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

นางสินีนาถ  เกษแก้ว 
11 การพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ธุรการโรงเรียน

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
100,000 นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

นางสินีนาถ  เกษแก้ว 
 รวมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 300,000  

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
12 การปรับปรุงและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
180,000 นายอุดม ภาสดา และคณะ 

 
13 การพัฒนาศักยภาพระบบนิเทศ : การนิเทศการจัด

การศึกษาในโรงเรียน 
500,000 นายบุญเจริญ  บุญเชิด  

และคณะ 
14 การพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.
สุรินทร์ เขต 3 

200,000 นางจิราพร  ศิริโฉม        
น.ส.กานต์ศรันย์  ผิวหอม 
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15 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 80,000 นางเบญญา  ศรีดารา 
16 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 120,000 นายเฉลิมชัย ถึงดี       

นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ 
17 พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 36,000 นายเฉลิมชัย ถึงดี       

นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ 
18 การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

96,000 นายโฆษิตภูมิ  แสงทอง 
 

 รวมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1,212,000  
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

100,000 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร 
นางคัทลียา  ฉิมถาวร 
นางจันทร์ฉาย  บุญเติม 

20 ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
ด้านกระบวนการสภานักเรียน และพัฒนากิจกรรมสภา
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

68,000 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร 
นางนิตยา ธรรมนาม 
นางพจนีย์  พระใหม่งาม 

 รวมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 168,000  
 หน่วยตรวจสอบภายใน   

21 การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 60,000 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง 
นายพิทยา ดวงงาม 

 รวมหน่วยตรวจสอบภายใน 60,000  
 รวมทุกกลุ่ม/หน่วย 2,500,000  

22 งบด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 500,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
 รวมทั้งสิ้น 3,000,000  

 
 
 
โครงการที่ 1     บริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน  
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       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
ผู้รับผิดชอบ      1. นายฉลาด  สาโยธา  2. นางพิกุล ธงไชย     
        3. นางวันนา ค าบุญฐิติสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
       กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา  
        ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ 
     การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
     มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
     ตัวช้ีวัดที่ 1.2 มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และงบประมาณ
ตามภาระงาน เพื่อให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงได้จัดกรอบงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการส านักงาน ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการ
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพในการให้บริการ
สถานศึกษา ในทุกด้าน 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบริบท ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ และจัดเตรียม
ทรัพยากรที่ใช้ในบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีคุณภาพ 
 
 

3. เป้าหมาย 
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   3.1 เชิงปริมาณ 
        บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

4. วิธีและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่1 ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์
สภาพความจ าเป็น และ   
ความต้องการพัฒนา                                     

***            

กิจกรรมที ่2 บริหารจัดการ
ส านักงานให้มีประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการสถานศึกษา
ในทุกด้าน 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

กิจกรรมที ่3  พัฒนาสภาพ 
แวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
การบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้มีความพร้อม ใช้งาน และ  
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

กิจกรรมที ่4  ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนินงาน 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

  
 
 
5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  3,420,000.- บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 
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ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์สภาพความจ าเป็น และความ
ต้องการพัฒนา 

-.- 

2 กิจกรรมที ่2 บริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสถานศึกษา
ในทุกด้าน 
งานประจ า 
    - ค่าวัสดุส านักงาน/จ้างท าของ                   จ านวน 700,000.-บาท 
    - ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น     จ านวน 120,000.-บาท 
    - ค่าสาธารณูปโภค                                 จ านวน 900,000.-บาท 
    - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                    จ านวน  400,000.-บาท 

 
 

2,120,000.- 

 งบภาระงาน 
   - จ้างเหมาบริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    จ านวน 1,300,000.-บาท          

1,300,000.- 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 3,420,000.- 
 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสอบถาม แบบสอบถาม 
2. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1. การรายงาน 
2. การประเมิน 

1. แบบรายงาน 
2. แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี     
พ.ศ. 2562  ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

8. ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางพิกุล  ธงไชย) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายฉลาด  สาโยธา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ............................................................... 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่  2    ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ 
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       กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผู้รับผิดชอบ     1. นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย์  2. นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร   
     3. นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
     กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษา  
     ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ 
     การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
     มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
     ตัวช้ีวัดที่ 3.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีนโยบายให้จัด
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่ผู้บริหาร
การศึกษาควรทราบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์  ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงและมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
  2.3 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่อง ชื่นชม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ   
ในการปฏิบัติงาน 
  2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความเข้าใจในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3       จ านวน     1  คน 
   3.1.2 รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3       จ านวน     4  คน 
   3.1.3 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย     จ านวน    10  คน 
   3.1.4. ผู้บริหารสถานศึกษา             จ านวน  233  คน 
   3.1.5. ศึกษานิเทศก์      จ านวน    18  คน 
   3.1.6 ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน      7  คน 
   3.1.7 ผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ     จ านวน    17  คน 
                           รวมทั้งสิ้นจ านวน  290  คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ  มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  การสร้างความเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  สามารถน าไปขยายผลและถือปฏิบัติอย่างจริงจังได้ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
4. วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย
และศึกษานิเทศก์ 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
 
 
 
5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน    122,625.- บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 
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1 กิจกรรม  ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และศึกษานิเทศก์  
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

- ค่าจัดท าเอกสารการประชุมสัมมนาฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (290X25X12) 
- ค่าป้ายประชุมสัมมนาฯ  

 
 
 

32,625.- 
87,000.- 
3,000.- 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 122,625.- 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมสัมมนามีความรู้   
ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสังเกต  การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละความส าเร็จของงาน การประเมิน ติดตาม แบบประเมิน 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และม่ันใจในการปฏิบัติงาน  
8. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นางลักษณะศรี  พิเคราะห์กิจ) 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
9. ผู้ตรวจโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร) 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 
 

10. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย์) 
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รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่  3   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และการให้บริการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ  
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ผู้รับผิดชอบ   1. นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์   2. นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
     กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของส านกังานเขตพื้นที่ 
       การศึกษา  
     ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ 
     การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษาพฒันาสู่ความเปน็เลิศ   
     มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
      ตัวชี้วัดที่ 2.4 ประสานงานดา้นการบริหารทั่วไปร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
        และท้องถิ่น 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามมาตรา 36) เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปรับปรุงบริบทภายในอาคาร สถานที่และบริเวณรอบอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กรณีจ าเป็นเร่งด่วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 

3. เป้าหมาย 
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  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงบริบททั้งภายในอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและบริเวณรอบอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
4. วิธีด าเนินงาน 

4.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือประชุมวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ 
  4.2 ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.3 ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จากงบประมาณตามภาระงาน จ านวน  31,000.- บาท                              
(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อม  16,000.-   
2. ปรับปรุงส านักงานเพื่อพัฒนา 
   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 15,000.-   

รวม  31,000.-   
รวมทั้งสิ้น 31,000.- ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผลและ
วิธีตรวจสอบ 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- รายงานผล 
 
- สอบถาม 

- แบบรายงานผลการปะเมินตนเอง 
 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บริหารจัดการได้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ  
 

8. ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย์) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่  4   ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์และวันส าคัญ 
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สพป.สุรินทร์ เขต 3 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ     1. นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์  2. นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร  
       3. นางอรุณี ชัยสุวรรณ   4. นางสุภัค สาระสุข      
    5. นางก่ิงกาญจน์ นิมิตรัตนากร 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
     กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษา  
     ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ 
     การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
     มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
     ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ประสานงานด้านการบริหารทั่วไปร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
     และท้องถิ่น 

1. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 
จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของบุคลากรในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่จะต้อง
กระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมี
จิตส านึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งในด้านการแสดง แสดงผลงานทาง
นิทรรศการและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือปลูกฝัง ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์และวันส าคัญ    

ของไทย 
  2.2 เพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพัน การร่วมกิจกรรมวันส าคัญระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 

หน่วยงานราชการต่างๆ  
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  2.3 เพ่ือเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  โรงเรียน  และชุมชน
ใกล้เคียง 

3. เป้าหมาย    
   3.1 เชิงปริมาณ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน 
            3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
       3.2.2 นักเรียนมีความรักและความผูกพันอันดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 126,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 

กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  25,000 38,200  
กิจกรรมส่งเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์  25,000 38,200  

รวม 126,400  
(ถัวจ่ายทุกรายการ)    รวมทั้งสิ้น หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน  

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จ 
วิธีประเมินผลและวิธี

ตรวจสอบ 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส่งเสริมและแสดงความ
จงรักภักดี และส่งเสริมประชาธิปไตย แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจัดกิจกรรม

- รายงานผล 
- สอบถาม 

- แบบสอบถาม 



113 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  
 

 

ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จ 
วิธีประเมินผลและวิธี

ตรวจสอบ 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

เทิดพระเกียรติ วันส าคัญต่างๆ ตามที่รัฐบาลก าหนดใน
ส านักงานเขตและในสถานศึกษา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ  
  7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ได้ร่วมจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติตามที่รัฐบาลก าหนดในส านักงานเขตและในสถานศึกษา 

8. ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ...................................................... 

(นางอรุณี  ชัยสุวรรณ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9. ผู้ตรวจโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย์) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

11. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  5    การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบ     1. นายฉลาด  สาโยธา    2. นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ   
      3. นางชลกนก ศรีไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
      กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา  
        ตัวช้ีวัดที่ 51.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ 
     การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
        มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
       ตัวช้ีวัดที่ 1.2 มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
  โดยรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดแนวนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้หน่วยงานใน
สังกัดใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ต้องด าเนินการตอบสนองให้เป้าหมายตามนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บรรลุผล  รวมทั้งการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้   เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีกรอบและแนวทางใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาการศึกษาของพ้ืนที่และนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ กระทรวง  
ศึกษาธิการ 
  2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  จ านวน  78  คน 
 3.1.2 เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  100  เล่ม 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีกระบวนการพัฒนา  การ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด ได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับต่อไป 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่1  
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
วิเคราะห์และจัดท าโครงการ
เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ                                   

***            

กิจกรรมที ่2 
จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพ่ือ

***            
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
น าลงบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 
กิจกรรมที่ 3 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
ความคิดและจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ณ 
โรงแรมอารยารสีอร์ทโขงเจียมริ
เวอร์ไซด์  จ.อุบลราชธานี ระหว่าง
วันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2561 

 ***           

กิจกรรมที ่4 
ประชุมสรุปและจัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 *** ***          

กิจกรรมที่ 5 
รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.61) 

   ***         

กิจกรรมที่ 6 
รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (ม.ค.-มี.ค.62) 

      ***      

กิจกรรมที่ 7 
รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 9 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.62) 

         ***   

กิจกรรมที่ 8 
รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน (ก.ค.-ก.ย.62) 

           *** 
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5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  220,000.- บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 
ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 

วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 
1 กิจกรรมที่ 3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดและจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ณ อารยารีสอร์ท      
โขงเจียมริเวอร์ไซด์ จ.อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 
1.1 ค่าตอบแทน 
 เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  จ านวน 2 คนๆ ละ 2 วัน                                 960.- 
1.2 ค่าใช้สอย  คณะกรรมการ จ านวน 76 คน พนักงานขับรถ 2 คน 
 1) ค่าที่พักของคณะกรรมการและพนักงานขับรถ จ านวน 1 คืน              31,600.- 
 2) ค่าพาหนะจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจ าทาง 2 ชั้น 1 คัน 
     จ านวน 2 วัน                                                                     28,000.- 
 3) ค่าชดเชยน้ ามันรถราชการ จ านวน 2 คัน ๆ ละ 3,000 บาท                6,000.- 
 4) ค่าสถานที่ประชุม  จ านวน 2 วัน                                                8,000.- 
 5) ค่าอาหารเช้าวันที่ 9 พ.ย. จ านวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาทต่อคน               5,535.- 
 6) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 มื้อๆ ละ 200 บาทต่อคน                     30,400.- 
 7) ค่าอาหารเย็น จ านวน 1 มื้อๆ ละ 250 บาทต่อคน                          19,000.- 
 8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาทต่อคน            15,200.- 
1.3 ค่าวัสดุ  เพ่ือใช้ตลอดการประชุม                                               5,305.- 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000.- 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวมทั้งสิ้น 150,000.- 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   6.1.1 ไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ 
  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   6.2.1 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
   6.2.2 ให้รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและแผนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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7. ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผน สังเกต รายงาน แบบรายงาน 
ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประเมินโครงการ แบบประเมิน 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 
  8.2 ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

9. ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางชลกนก  ศรีไทย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้ตรวจโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 3 

11. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายฉลาด  สาโยธา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

12. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  6   การติดตาม ประเมินผล และรายงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายฉลาด  สาโยธา     2. นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ     

       3. นางธมลวรรณ  พลัง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
       กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
        การศึกษา   
      ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ 
      การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
        มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
       ตัวช้ีวัดที่ 1.2  มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
             ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 มีนโยบายการด าเนินงานบริหาร
จัดการศึกษาภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และกลยุทธ์ จุดเน้น และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
โดยบูรณาการผลการด าเนินงานทั้งการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น  เพ่ือติดตาม 
ประเมินผลและรายงานอย่างเป็นระบบ ให้เห็นถึงความต่อเนื่อง รวมทั้งการตรวจสอบปัจจัยน าเข้า กระบวนการใน
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งสู่
เป้าหมายส าคัญของโครงการ หรือแผนงานที่ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษา และน าผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการศึกษามาพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานเพ่ือให้สอดคล้องรองรับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล กลยุทธ์ จุดเน้น แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 จ าเป็นต้องมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานตามนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 จัดท าคู่มือแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น จ านวน  2 ครั้ง ๆ ละ 50 เล่ม 
        3.1.2 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  300  เล่ม 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

   รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมาย ของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สามารถน าข้อมูลสารสนเทศและผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562  ใช้ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณถัดไป 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที่ 1  
- ติดตามและรายงานผลการ
บริหารจัดการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
งบประมาณ  

 
 
 
 

       * 
 

 

*** *** * 

กิจกรรมที่ 2 
-ติดตามและรายงานผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

        * 
 

 

*** *** * 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที่ 3 
-รายงานผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 

          *** 
 
 
 

*** 
 

 
5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  20,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 
ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 

วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 
1 กิจกรรมที่ 1  

- จัดท าคู่มือการติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น  ให้กับผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 
- จัดท าคู่มือการติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน    50  เล่ม ๆ ละ 100  บาท 

 
5,000.- 

 
5,000.- 

2 กิจกรรมที่ 2  
- ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ส าหรับการรับการตรวจติดตามจากส านักงาน
ศึกษาธิการ   ภาค 13  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ค่าอาหาร  50X80 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50X25X2 

 
         -.- 

         
    4,000.- 
    2,500.- 

3 กิจกรรมที่ 3 ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  จ านวน 50 เล่ม        3,500.- 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 20,000.- 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 122 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
              - ด้านก าหนดการ  เนื่องจากระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการ ตามตัวชี้วัด ของ
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจก่อให้เกิดความล่าช้า 
ในการรายงานผลการด าเนินการ และอาจไม่ทันตามก าหนดเวลาที่วางแผนไว้ 
               - ด้านงบประมาณ  อาจเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ประมาณการไว้ล่วงหน้า  
  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
              6.2.1 วางแผนการด าเนินการไว้ล่วงหน้า 
              6.2.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาเครื่องมือการติดตาม ประเมินผล และรายงานตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดให้กับผู้รับผิดชอบให้เข้าใจถ่องแท้  สามารถรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด นโยบาย      
กลยุทธ์ จุดเน้น และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ทันตามก าหนดเวลา 
              6.2.3 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อ 
    กิจกรรมติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
    การด าเนินงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  
    ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 

1. การประเมินผล 
2. การสอบถาม 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงาน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 
    ยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์  
    จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2562 

2.  ร้อยละของกิจกรรมประเมินผลและรายงาน 
    ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
    ที่ก าหนด 

1. การรายงาน 
2. การประเมินผล 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. มีข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสพฐ. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ        
กลยุทธ์ จุดเน้น และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 
  2. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับมาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติราชการยิ่งข้ึน 

9. ผู้เสนอโครงการ 
                                       ลงชื่อ………………………………………………………….         
                                                  (นางธมลวรรณ  พลัง) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้ตรวจโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 3 

11. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายฉลาด  สาโยธา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

12. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  7      พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายฉลาด  สาโยธา    2. นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
       กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital  
     Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่ 
      การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน  
     ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
       มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น 
     รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัดและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ 
       วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป    
       ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้การ 
        วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
      มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
      ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้  
        บริการ  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษามีภารกิจหลักด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัดรวมถึงการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร 
และให้บริการ  
  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและรองรับกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและดิจิตัล
เพ่ือการศึกษาเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ และกิจกรรม  เพ่ือ
เดินทางสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง 
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2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อให้มีการพัฒนาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
    2.2  เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการด้าน ICT 

3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1 พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
     3.1.2  จัดหาและจัดท าหรือจ้างเอกชนในการซ่อมบ ารุงดูระบบเครือข่ายภายใน (Local  Area 
Network)  และปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีโสตทัศนศึกษา 
     3.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบโปรแกรมบนเว็บไซต์ให้แก่ข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   
     3.1.4  ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
     3.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต
และระบบสื่อเทคโนโลยีโสตทศันศึกษาประจ าห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
     3.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับใช้งานระบบโปรแกรมส าเร็จรูปบน
เว็บไซต์ได้เพ่ือสนับสนุนงานที่ตนรับผิดชอบ 
     3.2.3  ระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายภายใน และคอมพิวเตอร์ ได้รับการบ ารุงดูแลรักษา   
ให้อยู่ในสภาพการใช้งานตามภารกิจตลอดปีงบประมาณ 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2560 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่1  
ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ปรับ
เพ่ิมโมดุลเพ่ือใช้งานเพ่ิมเติม
ตามสถานะการณ์ 
 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2560 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่2   
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT  

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

กิจกรรมที ่3   
ซ่อมเปลี่ยนปรับปรุงอุปกรณ์
และระบบเครือข่ายภายใน 
(Local Area Network) 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  10,000.-บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 

ที ่
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

1 กิจกรรมที ่1  ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ 
                 -ค่าวัสดุ                           6,000.- 
                 -ค่าใช้จ่ายอ่ืน                     4,000.- 

10,000.- 

2 กิจกรรมที ่2 ประชุมพัฒนาบุคลากร -.- 
3 กิจกรรมที ่3 ตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบ ศูนย์บริการ ICT คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 

ส ารองไฟฟ้าและอ่ืนๆ 
-.- 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 10,000.- 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  -เทคโนโลยีมีสมรรถนะไม่พร้อมใช้งาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -ตรวจสอบ ซ่อม บ ารุง และพัฒนาผู้ใช้งาน 
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7. ค่าความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ระบบเว็บไซตม์ีโมดุลใช้งานเพิ่มขึ้น - รับฟังข้อมลูจากช่องทางการ
ติดต่อในเว็บไซต์ 
- ทดสอบและใช้งานระบบ 

- แบบติดตามบันทึกผล 
- แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ 

2. ระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

- ทดสอบและใช้งานระบบ 
 

- แบบติดตาม  แบบบันทึกผล 
- แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ 
- ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบเชื่อมต่อตามมาตรฐานในปัจจุบัน 
  8.2 เจ้าหน้าที่ได้ใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
  8.3 ข้าราชการและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในสังกัดน าความรู้จากการประชุมอบรม          
เชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

9. ผู้เสนอโครงการ  
ลงชื่อ................................................................ 

(นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นายฉลาด  สาโยธา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

11. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  8   พัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับโรงเรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายฉลาด สาโยธา    2. นางพิกุล ธงไชย   
     3. นางวันนา ค าบุญฐิติสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561   –  30 กันยายน  2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
     กลยุทธ์ที่ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและ 

      สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.4.1 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน

    และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม   
     ตัวช้ีวัดที่ 5.4.2  ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
      สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 

สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
          มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
             ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การก ากับติดตาม สนับสนุน การบริหารงานด้านงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตามนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ดังนั้นกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  มีหน้าที่ ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายในการปฏิบัติด้าน
งบประมาณของโรงเรียน  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
โรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีความส าคัญต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ตลอดจนมีผลกระทบต่อคุณภาพ
นักเรียนโดยตรง  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณด้านพัสดุในระดับโรงเรียน จ านวน  
233 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  รวม 233 คน บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จ านวน 9 คน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา  
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  2.2 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐ และส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยตรง 

3. เป้าหมาย 
  ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของโรงเรียน จ านวน  233 คน  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จ านวน  9 คน  รวมทั้งสิ้น 242 คน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุ  สามารถบริหารงบประมาณได้
ถูกต้อง ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ ปราศจากการด าเนินการทางวินัย 

4. งบประมาณ 
  ขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายจากค่าจ้างบุคลากร แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ           
งบด าเนินงาน  จ านวน 60,750 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

5. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  จ านวน  60,750   บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 

กิจกรรมแลรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
1. ค่าอาหารกลางวัน  242 x 100          
   บาท/มื้อ  2 วันๆ ละ  1 มื้อ    
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน 
   242 x 25 x 2  มื้อ 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน                         
   3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
4. ค่าเอกสารอบรม 242 เล่ม                   
    เล่มละ 94 บาท                    

 
 
 
 
 

1,800.- 
 
 
 

 
24,200.- 

 
12,100.- 

 
 
 

22,748.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
24,200.- 

 
12,100.- 

 
1,800.- 

 
22,748.- 

 

เพ่ือให้ได้
ประสิทธิผล 
อาจแบ่ง
เวลาอบรม 
2 วัน 
วันละ 3 
อ าเภอ 

รวมงบประมาณ 1,800.- 59,048.-  60,750.-  
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ครูผู้ปฏิบัตงิานด้าน พัสดโุรงเรียน และ 
    เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
    สินทรัพย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3  จ านวน  
    242 คน ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เบิกจ่ายได้ 
    ทันเวลา  
2. ปราศจากการร้องเรียนและด าเนินการทาง 
    วินัย ด้านงบประมาณของครูผู้ปฏิบัติงาน 
    ด้านพสัด ุ

1. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 การเบิกจ่าย 
   งบประมาณภาพรวม ร้อยละ 98  
2. รายงานการตรวจสอบภายใน 
    สพป.สุรินทร์ เขต 3 

1. ผลการเบิกจา่ย 
   งบประมาณภาพรวม 
   เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4  

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูผู้ปฏิบัติงานดา้นพสัดุ โรงเรียนและเจ้าหนา้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ จ านวน 242 คน  
สามารถปฏบิัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา ปราศจากการการร้องเรียนเก่ียวกับงบประมาณและการด าเนินการทางวนิัย  การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ 
7. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นางวันนา  ค าบุญฐิตสิกุล) 

นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
8. ผู้ตรวจโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นางพิกุล  ธงไชย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
9. ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นายฉลาด  สาโยธา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
10. ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นางภานชิา  อินทร์ช้าง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
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โครงการที่  9   การคัดเลือกลูกจ้างต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายพิชิต  หอมนวล    2. นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

      3. นายพงษ์พิทักษ์  สหัสชาติ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
      กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
         ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์   
        การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
      มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
      ตัวช้ีวัดที่ 1.2 มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.หลักการและเหตุผล 
  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการเข้มแข็ง  ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบและกระบวนการทางการศึกษาหลายๆ  อย่างไปพร้อมกัน  หนึ่งใน
กระบวนการที่ส าคัญในการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายคือบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ  หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  จะท าให้การด าเนินการดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ 
การที่จะได้บุคลากรที่มีความรู้ มีประสิทธิภาพและความสามารถตรงกับต าแหน่งที่ต้องการ จ าเป็นต้องการ          
สรรหาและกระบวนการที่รัดกุม 
2.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครูในโรงเรียน                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  แทนอัตราว่าง  ดังนี้ 

1. พนักงานราชการ    จ านวน  10  ราย 
2. บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จ านวน    4  ราย 

3.เป้าหมาย 
  ด าเนินการเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    ดังนี้ 
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4. วิธีด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ.2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ.2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ  ***           
2. ด าเนินโครงการ       ***      
3. สรุปผลการด าเนินงาน       ***      
4. รายงานผล        ***     
 
5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
     ไตรมาสที่ 3  ปีงบประมาณ 2562   ณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 
 
6. ประมาณการรายจ่ายของโครงการ 
  งบประมาณ จ านวน  100,000 -บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    

      กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ งบประมาณท่ีจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการ
ด าเนินการคัดเลือก 

70,000.- 
  

 70,000.- 
 

 

2. ค่าวัสดุ 30,000.-    30,000.- 
รวมงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 100,000.-     70,000.-    30,000.-  

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   -  การด าเนินการจัดการคัดเลือกด าเนินการโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  6.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
   -   การด าเนินการต้องมีความรัดกุม   
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8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ได้บุคลากรที่มีความรู้ มีประสิทธิภาพและ
ความสามารถตรงกับต าแหน่งที่ต้องการ 

1. การสอบถาม 1. แบบสอบถาม 

2. ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้รับความเป็นธรรม     
ในการด าเนินการคัดเลือก 

2. การสอบถาม 2 .แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษาในสังกัดได้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ตามโครงการต่าง ๆ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการบริหารจัด
การศึกษา  
10. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นายพงษ์พิทักษ์  สหัสชาติ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
11. ผู้ตรวจโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นายพิศาล  ฉันท์ทอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 3 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นายพิชิต  หอมนวล) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
13. ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ................................................................ 
(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  10   การขับเคล ื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบ ุคลากรทางการศึกษา 

   โดยยึดภารกิจและพ ้ืนที่ปฏิบัตงิานเปน็ฐานดว้ยระบบออนไลน์  

   (TEPE Online) ใหเ้กิดประสทิธิภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      1. นายพิชิต  หอมนวล  2. นายพิศาล  ฉันท์ทอง 
      3. นางสินีนาถ  เกษแก้ว 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
           กลยุทธ์ที่ 3.3 น า Digital Technology  มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู  
          และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ   
       ตัวช้ีวัดที่ 3.3.2  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ  
     Digital Technology 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 2 ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ 
         สอนยกระดับความเป็นมืออาชีพสัมฤทธิผล  มาตรฐานที่ 1  ครูเป็นบุคคล 
           แห่งการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 มีการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning Communication : PLC) 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท ี่ กระทรวงศ ึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนด

แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560    
ให้สอดคล ้องกับสภาพปัญหาที่เกิดจากความต ้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ใช้ความสามารถ และ
ศ ักยภาพของครูและบ ุคลากรทางการศึกษาได้สูงส ุดในการพัฒนาคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม
นโยบายโดยการใช้เครื่องมือ PLC (Professional Learning Community) ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาสร้าง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นรูปธรรม  โดยได้กำหนดเป็นคู่ม ือ
แนวทาง วิธีการวัดประเมินผล ปฏิทินการขับเคลื่อนพร้อมการตั้งเป้าหมายภาพความส าเร็จ คือ กำหนดให้โรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพด้วย PLC รวมทั้งการ พัฒนาระบบ TEPE  Online 
ที่มีประสิทธิภาพเพ ่ือให้คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับการพัฒนา ตนเองตามความต้องการผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  โดยตั้งเป้าหมายให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าพัฒนาผ่าน
ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศ ึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงกำหนดให้มีโครงการนี้
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมาย ที่เป็นรูปธรรม 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ ื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อนโยบายการนำเครื่องมือ PLC สู่การปฏิบัติ 
ร่วมกับการใช้ระบบ TEPE Online ให้เกิดประโยชน์และค ุ้มค่า 
  2.2 เพ่ือให้เป็นไปตามสั่งการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามหนังสือที่    
ศธ 04216/ว 1186  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2561 
  2.3 เพ่ือให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบ TEPE Online  ได้มีทักษะและเวทีในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ครูผู้เข้ารับการพัฒนาในระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 80 
ผ่านการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.1.2 ร้อยละ 90  ของผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) ได้เป็นอย่างดี 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูผู้รับการพัฒนา  มีทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์  สามารถสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2.2  สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน  สามารถนำเครื่องมือ PLC สู่การขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และมีผลการ
ดำเนินงานที่มีคุณภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร ้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ระบบ TEPE Online 
หลักสูตร ½ วัน รุ่นที่ 1  
                        
           

 ***           
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที ่2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพบกลุ่ม
พัฒนาส่วนที่ 3 ระยะที่ 2    
ในสาระหลักสูตรเชี่ยวชาญ 
รุ่นที่ 1 จ านวน 34 คน  โดยมี
วิทยากร 3 คน  คณะท างาน 
5 คน  รวม 42  คน 

      ***      

กิจกรรมที ่3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร ้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ระบบ TEPE Online 
หลักสูตร ½ วัน รุ่นที่ 2 

        ***    

กิจกรรมที ่4 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพบ
พัฒนาการส่วนที่ 3  ระยะที่ 2  
ในสาระหลักสูตรเชี่ยวชาญ 
รุ่นที่ 2  จ านวน 30 คน  
วิทยากร 3 คน  คณะท างาน 
5 คน  รวม 38 คน 

          ***  

 
5. งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  50,000.- บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 
ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 

วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 
1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิชาการและวัดประเมินผลร่วมกับผู้

เข้ารับการพัฒนา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบ TEPE Online หลักสูตร 
½ วัน  รุ่นที่ 1  จ านวน 42 คน 
-ค่าใช้สอย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท (42 x 50)              2,100.- 

 
 
 

2,100.- 
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ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพบกลุ่มพัฒนาส่วนที่ 3 ระยะที่ 2 ในสาระ
หลักสูตรเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 จ านวน 34 คน วิทยากร 3 คน คณะท างาน 5 คน รวม
ทั้งสิ้น 42 คน 
- ค่าตอบแทน วิทยากร จ านวน 3 คน                                                5,400.- 
-ค่าใช้สอย  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 180 บาท (180x42)        7,560.- 
              อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท                4,200.- 
-ค่าวัสดุ  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ                             2,700.- 

 
 
 
 
 
 

24,060.- 
3 กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิชาการและวัดประเมินผลร่วมกับผู้

เข้ารับการพัฒนา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบ TEPE Online หลักสูตร 
½ วัน  รุ่นที่ 2  จ านวน  102 คน 
-ค่าใช้สอย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท  (102 x 50)            5,100.- 

 
 
 

5,100.- 
4 กิจกรรมที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพบกลุ่มพัฒนาส่วนที่ 3 ระยะที่ 2 ในสาระ

หลักสูตรเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 จ านวน 30 คน วิทยากร 3 คน คณะท างาน 5 คน รวม
ทั้งสิ้น 38 คน 
- ค่าตอบแทน วิทยากร จ านวน 3 คน                                                5,400.- 
-ค่าใช้สอย  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 180 บาท (180x38)         6,840.- 
              อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท                3,800.- 
-ค่าวัสดุ  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ                            2,700.- 

 
 
 
 
 
 

18,740.- 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 50,000.- 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ครูผู้เข้ารับการพัฒนาในระบบ TEPE 
Online  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ร้อยละ 80  ผ่านการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท าการประเมินก่อนและ     
หลังประชุม 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการพัฒนา        
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างชุมชน 

การสรุปบันทึกการเข้ากลุ่ม 
PLC และผลที่ได้รับจากการ
น าไปปฏิบัติ 

แบบรายงานผลการพบกลุ่ม 
PLC ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ครูผู้รับการพัฒนามีทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน  สามารถน าเครื่องมือ PLC  สู่การขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 

8. ผู้เสนอโครงการ 
    ลงชื่อ............................................................ .... 
     (นางสินีนาถ  เกษแก้ว) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9. ผู้เห็นชอบโครงการ 
    ลงชื่อ................................................................ 

(นายพิชิต  หอมนวล) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้อนุมัติโครงการ 
    ลงชื่อ................................................................ 
     (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  11            จัดแสดงผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย  
                    (Early Childhood Good Practices) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายศิริมงคล ทนทอง  
ลักษณะโครงการ                    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน 2562   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3  พัฒนาครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 

          กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  
  ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
          สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบ 
  ที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

สนองนโยบายส านักงานเขตฯ ด้านที่ 2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
     ยกระดับความเป็นมืออาชีพ 
       มาตรฐานที่ 3  ครูมืออาชีพ 
            ตัวช้ีวัดที่ 3.3 มีนวัตกรรมการสอนและเผยแพร่ Best Practice 

1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาปฐมวัยของประเทศ  ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
จ านวน 233 โรงเรียน  สถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยได้พัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย  โดยศึกษาและปรับปรุงประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในรูปแบบการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Good 
Practices) เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษา และภาพแห่งความส าเร็จส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตามนโยบายข้อ 2 ด้านครู คือ ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ยกระดับความเป็นมืออาชีพ  ซึ่งจะส่งผลไปยังการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เข็มแข็งและมีคุณภาพ
ต่อไป 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้วย  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  จึงจัดท าโครงการจัดแสดง
ผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย (Early Childhood Good Practices) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) การ
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ส่งเสริมวินัยในตนเอง   2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ 3) ทั่วไป เพ่ือให้เกิดคุณภาพ
และบรรลุเป้าหมายจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฐมวัยมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ระดับปฐมวัย 
   2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรปฐมวัยได้จัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าเสนอรูปแบบการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัยในระดับเขตพ้ืนที่ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดบัปฐมวัย มีการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีด่ี  
(Best Practice) ทุกโรงเรียน 
      3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  มีรูปแบบการปฏบิัติที่เปน็เลศิ  
(Best Practices) ระดับปฐมวัย จ านวน 3 รูปแบบ 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดบัปฐมวัยมีการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ด ี 
(Best Practice) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอื่นได้ 
       3.2.2 ครูและบุคลากรปฐมวยัระดับปฐมวัย ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
สุรินทร์ เขต 3  มีการพัฒนาขึน้โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Best Practice) สู่ครูมืออาชีพ 

4. วิธีการด าเนินงาน 

       ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ.2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานและ
คัดเลือกผลงาน 

     
*** 

     
*** 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

*** 
    

*** 
      

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผล  

*** 
    

*** 
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5. งบประมาณรายจ่าย   จ านวน  100,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 

ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคัดเลือกผลงาน 
- ค่าใช้สอย  
     - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 x 15 x 4)  
     - ค่าน้ ามันชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับคณะกรรมการ 

 
 

-.- 
-.- 

2 กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
ครั้งที ่1 จัดกิจกรรม  10 มีนาคม  2562 
- ค่าใช้สอย  
     - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (240 x 150) 
     - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับผู้จัดนิทรรศการ 
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม  1  ตุลาคม 2562   
- ค่าใช้สอย  
     - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (240 x 150) 
     - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับผู้จัดนิทรรศการ 

 
 
 

-.- 
5,000 

 
 

-.- 
-.- 

3 กิจกรรมที่ 3  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผล 
- ค่าใช้สอย 
     - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 x 15)  
- ค่าวัสดุ 
     - เข้าเล่ม  

 
 

-.- 
 

-.- 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ - 
 รวม 5,000 

 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
6.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีการพัฒนา 
      รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี 
      (Best Practice) เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
     200 โรงเรียน 
6.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีการพัฒนา 

- ส ารวจ  
 
 
 
- แบบตรวจผลงาน 

- แบบส ารวจ 
 
 
 
- แบบตรวจผลงาน 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี  
     (Best Practice) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ร่วมกับโรงเรียนอ่ืน  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 โรงเรียนมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย 
   7.2 ครูและบุคลากรมี รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Best Practice) สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอ่ืน  
   7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ระดับปฐมวัย   
8. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ........................................................... 
(นายศิริมงคล  ทนทอง) 

ศึกษานิเทศก์  สพป. สุรินทร์ เขต 3 
9. ผู้ตรวจสอบโครงการ 

ลงชื่อ.......................................................... 
(นายนพพล  พลอาสา) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศกติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 
10. ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ.......................................................... 
(นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต) 

รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
11. ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ....................................................... 
(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  12  รวมพลังสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
      และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกับยุคไทยแลนด์ 4.0    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต  2.  นายนพพล  พลอาสา 
    3. นายบุญเจริญ  บุญเชิด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน      1  ตุลาคม  2561 –   30   กันยายน  2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.   ด้านที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
      มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  น าไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น   
       และมีนิสัยรักการอ่าน 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ ด้านที่ 1  นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์  
       เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21   
     อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วย 
     ตนเอง 
            ตัวช้ีวัดที่ 2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้ คิดเลขเป็นตาม 
               ระดับช่วงวัย 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ   เป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่บรรพบุรุษได้
รังสรรค์ขึ้นมา  เพ่ือให้คนไทยสามารถติดต่อสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยเฉพาะคนไทยควรอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีกว่าภาษาอ่ืน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออก              
เขียนได้  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง  เพราะการอ่านเป็น
หัวใจหลักของการเรียนรู้ในสรรพวิทยาทั้งปวง  โดยเฉพาะนักเรียนในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จนเกิดนิสัยรักการอ่านอย่างฝั่งแน่น 
  นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ได้  มีมูลแห่งปัญหาหลากหลายการที่ผู้รับผิดชอบมีแนวทางการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับปัญหา  ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้   ก็จะท าให้
คุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
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  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้า  แสวหาความรู้ด้วยตนเอง  และมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ใช้การอ่านในการพัฒนาตนเอง  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ไขปัญหา  และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  2.2  เพื่อพัฒนาการสอนแบบแจกลูกสะกดค าให้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก    
เขียนได้ 100 % 

   2.3  เพื่อสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนอ่านแบบแจกลูกลูกสะกดค าในการแก้ไขปัญหาการอ่าน 
การเขียน   

  2.4  เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการ
อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
                    2.5  เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการอ่านการเขียนของ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียน 

   2.6  เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

   2.7 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดและมุมหนังสือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ทุกโรงเรียนทุกคน 
    -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   จ านวน 260  คน 
        3.1.2  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
    -  จ านวน  233  คน 
        3.1.3  ครูที่เป็นสมาชิกชมรมครูภาษาไทย 
        3.1.4  ศึกษานิเทศก์  สพป.สุรินทร์  เขต  3  จ านวน  19  คน 
        3.1.5  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ทุกโรงเรียน 
        3.1.6  ครูที่รับผิดชอบงานบรรณารักษ์ และห้องสมุดมีชีวิต จ านวน 233  คน 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1  ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนทุกคนมีความตระหนัก  และบริหารจัดการ
ตลอดจนด้านการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ 
        3.2.2  ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
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        3.2.3  ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมการสอนแบบ  แจกลูก
สะกดค าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.2.4  ร้อยละของครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านแบบแจกลูกสะกดค าส าหรับการแก้ไข
ปัญหาการอ่านการเขียนได้อย่างมีคุณภาพทุกระดับชั้น 
        3.2.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ที่ได้รับการนิเทศการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดค า 
        3.2.6 ร้อยละ ของครูบรรณารักษ์ที่พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
        3.2.7 ร้อยละ 100 ของครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้  

4.  วิธีด าเนินการ 
  4.1  สร้างความตระหนักให้กับศึกษานิเทศก์  ครู  บุคลากรทางการศึกษาในระดับเขต ด้วยการ
อบรมสัมมนา  ส ารวจสภาพปัญหา  วิเคราะห์  คัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เป็นรายบุคคล 
  4.2  สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนทุกคน  ด้วยการประชุมสัมมนา 
  4.3  จัดท าสื่อนวัตกรรม  ชุดฝึกอบรมโครงการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านออก  
เขียนได้ 
  4.4  พัฒนาสื่อ – นวัตกรรม การอ่าน การเขียนเน้นแบบแจกลูกสะกดค าภาษาไทยที่หลากหลาย 
  4.5  นิเทศ  ติดตามก ากับประเมินผล  โดย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ 
  4.6  ยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนดีเด่น 
ในการจัดกิจกรรมและแข่งขันโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนามุมหนังสือและห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  4.7  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จ ของผู้บริหาร ครูผู้สอน 
นักเรียนในการเรียนการสอนและนักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % 
  4.8  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ที่ประสบผลส าเร็จ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.9  การจัดประประกวดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
  4.10 จัดประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด       
มีชีวิต 
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5.  แผนการด าเนินงาน 
  กิจกรรม /ผู้เกี่ยวข้อง 
  รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ/ระยะเวลาด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ผู้ปฏิบัต/ิผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินงาน สพป. โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน 

1 การประชุมปฏิบัติการสรา้งความ
ตระหนัก ให้กับศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการชมรมครูภาษาไทย   

สพป.สุรินทร์              
เขต 3 

- - -  1 ม.ค. 2562 

2 จัดท าสื่อและนวัตกรรมคู่มือชุด
ฝึกอบรมการสอนภาษาไทยอา่นออก
เขียนได้ นวัตกรรมการสอนแบบแจก
ลูกสะกดค า สื่อ และกิจกรรม 

สพป.สุรินทร์              
เขต 3 

-  ครูผู้สอน  -  มี.ค. - ก.ย. 
2562 

3 1. ชุดค าพื้นฐานชั้น ป.1     
2. ชุดฝึกการอ่าน เขียนสะกดค า 
3. ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การอ่าน 
    แบบแจกลูกสะกดค า เล่ม 1-7 

สพป.สุรินทร์              
เขต 3 

 - ครูผู้สอน  -  มี.ค. - ก.ย. 
2562 

 4. จัดท าชุดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการ 
    อ่านการเขียนนักเรียนชัน้ ป. 1 

สพป.สุรินทร์              
เขต 3 

-   -  ส.ค. - ก.ย. 
25 

4 ประชุมสรา้งความตระหนักและมอบ
นโยบายให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ใน
สังกัด  

สพป.สุรินทร์              
เขต 3 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครู  -   ส.ค. -  ก.ย. 
2562 

5 1. ประชุมครูผู้สอน ชั้น ป.1                                                          
2. คณะกรรมการ/อบรมครูภาษาไทย 
3. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ 
   อ่าน การเขียน ที่แต่งตั้ง ในระดับ 
   เขตพื้นที่การศึกษา   

สพป.สุรินทร์              
เขต 3 

- ครูผู้สอน 
คณะกรรม
การชมรม

ครู
ภาษาไทย 

 -   ส.ค. -  ก.ย. 
2562 

6 1. นิเทศติดตามและประเมินผลโดย 
   คณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่  
   ได้รับการแต่งตั้ง จาก สพป.  
   สุรินทร์ เขต 3                       
2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ 
   ด้านการอ่าน  และการเขียน    

ศึกษานิเทศก์
คณะกรรม    

การที่แต่งตั้ง 

- ครูผู้สอน  นักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ทุกคน 

ทุกโรงเรียน 

 1 ส.ค.2562 
31 มี.ค.2563 
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ที่ กิจกรรม 
ผู้ปฏิบัต/ิผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินงาน สพป. โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน 

3. นิเทศติดตามผลการด าเนนิงาน  
   ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1                          
4. ทดสอบนักเรียนที่อ่านไม่ออก  
    เขียนไม่ได้ ตามข้อมูล ของ สพป.  
   สุรินทร์ เขต 3  ทุกคน ทุกโรงเรียน 

7 1. การจัดแลกเปลี่ยนรู ้                                          
2. มอบโล่รางวัลส าหรับผูบ้ริหาร 
   ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนดีเด่น                                          
3. การน าเสนอผลงาน ดีเด่น 

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  นักเรียน 
ทุกโรงเรียน 

 ก.ย.2562 

8 การสรุปผลและเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน พัฒนาและแก้ไขปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้                                        
1.  การวิเคราะห์ผล/สรุป/รายงานผล 
2. เผยแพร่ / รายงาน สพฐ./ 
   ผู้เกี่ยวข้อง 
3. การถอดบทเรียน การอ่าน  
   การเขียนแบบแจกลูกสะกดค า 

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  นักเรียน   ก.ย.2562 
 

9 การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน
โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและ
การพัฒนามุมหนังสือห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้  

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  นักเรียน   ก.ย.2562 
 

10 การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน    
หนูน้อยยอดนักอ่าน กิจกรรมการ
ผลิตสื่อการสอนการอ่าน และ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  นักเรียน   ก.ย.2561 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  6.2 เครือข่ายการจัดการเรียนรู้  จ านวน   23 เครือข่าย 
  6.3 โรงเรียนในสังกัด   จ านวน  233  โรงเรียน 
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 7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ จ านวน  100,000  บาท  มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม  งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาบุคลากร 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถอดบทเรียนด้าน
การอ่านการเขียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                               
1.1 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  1 วัน  จ านวน  260  คน                                   
1.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม   

    
 
 

    55,000 บาท 
    10,000 บาท 

2 กิจกรรมที่ 2  การผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จสอนอย่างไร
ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้                                           

    5,000 บาท 
 

3 กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาครูที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 
3.1 การอบรมสัมมนาครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนา
ห้องสมุดมุมหนังสือ                                                                              
3.2 กิจกรรมการประกวดแข่งขันยอดนักอ่าน                                                         
3.3 กิจกรรมการสร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

      1,0000 บาท 
 
     
 

         

 3.4 ค่าจัดท าเอกสาร 15,000 บาท 
 3.5 ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 4 คน 4,500 บาท 
 ถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        8.1.1 การบริหารจัดการและกระบวนการในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความสอดคล้อง ด้าน ตัวป้อน  ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   1) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   2) การขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน ทั้งปัจจัย ตัวป้อน กระบวนการและผลิต 
   3) ขาดการบูรณาการ 
   4) บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
  8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       8.2.1 ก าหนดกรอบการนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและกิจกรรมโครงการอย่าง
เป็นระบบและมีความสอดคล้องกัน 
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       8.2.2 ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานและสะท้อนผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการด าเนินงานขององค์กร  โดยด าเนินการดังนี้ 
          1) การระบุความเสี่ยง- การวิเคราะห์ความเสี่ยง- การจัดล าดับความเสี่ยง-การจัดการ
ความเสี่ยง 
          2) การรายงานและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  โดยจัดกรอบความเสี่ยงได้แก่ 
           2.1) ด้านวิชาการ 

         2.2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2.3) ด้านบุคลากร 
         2.4) ด้านงานบริหารทั่วไป 
         2.5) ด้านกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร รวมทั้งนักเรียน 

           2.6) ด้านงบประมาณ 
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงของโครงการนี้ จัดตามกรอบดังนี้ 

   1. ประเภทความเสี่ยง 
   2. เงื่อนไขการประเมิน 
   3. การจัดการ 
   4. การรายงานและติดตามผล 
  8.3  แต่งตั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือท าการก ากับดูแลความเสี่ยง 
  8.4 ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบ 
  8.5 ก าหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

  9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย 

ด้านการบริหาร 
     ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักและนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการพัฒนา การ
เรียนการสอนภาษาไทยอยา่งเนือ่งและเป็นระบบ 

 ทุกคน/ร้อยละ 100 

ด้านครูผู้สอน 
     พัฒนาสื่อนวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก 
เขียนได้ และผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทยสงูขึ้น 

ทุกคน/ร้อยละ 100 

ด้านนักเรียน 
    นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 อ่านออก เขียนได้  100 % และผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนภาษาไทยสงูขึ้น     

ทุกคน/ร้อยละ 100 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   10.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักและนิเทศการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย    
การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดได้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ก าหนด   
   10.2  ครูผู้สอนภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน     
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น  
    10.3  ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตมีแนวทางการ  
ในจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   10.4  นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ทุกคน                                                                                                           
   10.5  นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน และอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ตามช่วงวัย 

11. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นายบุญเจริญ  บุญเชิด     โทร 081-7250533       

12. ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ........................................................... 

(นายบุญเจริญ  บุญเชิด) 
ศึกษานิเทศก์  สพป. สุรินทร์ เขต 3 

13. ผู้ตรวจสอบโครงการ 
ลงชื่อ.......................................................... 

(นายนพพล  พลอาสา) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศกติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ.......................................................... 

(นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต) 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

15. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ....................................................... 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  13     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  68  ปีการศึกษา 2561-2562  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

     การจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 
จดุเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 2.จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถ 

         ในการแข่งขันแนวทางหลัก 2.1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ความ 
       เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ 
      ของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ด้านที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีเจตนารมณ์ เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ  ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มี
ความเป็นเลิศ  และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวที
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลส าเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้าน
การจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ  ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่ เปลี่ยนไปทุกปี  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68              
ปีการศึกษา 2561  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด  เป็นงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561  และก าหนดกรอบการด าเนินงานหลักเกณฑ์
และวิธีการ ออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มวิชาการ  กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มศิลปหัตถกรรม  จัดการแข่งขันในระดับ
กลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ 
และเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  และสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
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2.วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้น าผลงานที่เกิดจาก
การจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเครือข่ายจัดการศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  
            2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมได้แสดงออกด้านศักยภาพ
และความสามารถพิเศษในแต่ละด้านของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
  2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ 

3.เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทุกคน
ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561    
       3.1.2 นักเรียนได้รับเหรียญทองร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
  3.2 เชิงคุณภาพ 
               นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ระดับภาค และระดับชาติ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  มีประสบการณ์ในการแข่งขัน ประสบการณ์ใน
การตัดสิน  และสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในรุ่นต่อไป  

4. งบประมาณ   จ านวน  508,650  บาท (ห้าแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

5. กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมการด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561  
1.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 2 ตุลาคม 61 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1,220 คน     
คนละ 25 บาท จ านวน 1 มื้อ 

 30,500.-  30,500.- 
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กิจกรรมการด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.2 ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม จ านวน 1,220 คน      

คนละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
 61,000.-  61,000.- 

กิจกรรมที ่2 วันแข่งขัน 5-6  ตุลาคม 2560     
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1,500 คน      

คนละ 25 บาท  จ านวน 2 มื้อ 
 75,000.- 

 
 75,000.- 

 
1.4 ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม  จ านวน 1,500 คน  

คนละ 50 บาท  จ านวน 1 มื้อ 
 75,000.- 

 
 75,000.- 

 
   1.5 ค่าใช้สอยในพิธีเปิดฯ  30,000.-  30,000.- 
   1.6 ค่าสนับสนุนสถานที่   58,000.-  58,000.- 
   1.7 ค่าเช่าเต็นท์ เวที เครื่องเสียง   28,000.- 28,000.- 
   1.8 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   20,500.- 20,500.- 

รวมระดับเขต  329,500.- 48,500.- 378,000 
2.ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)     
   2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 20 คน คนละ 240 บาท/วัน   
        จ านวน 3  วัน 

14,400.-   14,400.- 

   2.2 ค่าท่ีพัก จ านวน 20 คน คนละ 600 บาท /วัน  
        จ านวน  2 วัน 

24,000.-   24,400.- 

   2.3 ค่าพาหนะ 16,510.-   16,510.- 
   2.4 จัดสรรให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ   67,050.-   67,050.- 
   2.5 ค่าวัสด ุ   8,650.-  

รวมระดับชาติ 122,000.-    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 122,000.- 329,500 57,150.- 508,650.- 

6. ผลผลิต (output) 
  6.1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ        
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  จ านวน  110  กิจกรรม  253  รายการ จ านวนนักเรียน  813  คน  
  6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 

7. ผลลัพธ์ (outcome) 
7.1  ได้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับภูมิภาค ระดับชาติ  ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและน าประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและ 
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กิจกรรมต่อไป 
            7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้น าประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียน 
            7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน        
มีความภาคภูมิใจร่วมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  8.1 ร้อยละจ านวนนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ มีโอกาสและ
แสดงออกด้านความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวิชาชีพ 
  8.2  ร้อยละจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้พัฒนา
วิชาชีพตนเอง 

9. ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ) 
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10. ผู้ตรวจโครงการ  
ลงชื่อ................................................................ 

(นายนพพล  พลอาสา) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 

11. ผู้เห็นชอบโครงการ  
ลงชื่อ................................................................ 

(นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

12. ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ................................................................ 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  14   โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัล 
                                 พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ   1. นายพิชิต  หอมนวล  2.  นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร  

      3.  นางจันทร์ฉาย  บุญเต็ม  4.  นางคัทลียา  ฉิมถาวร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.     ด้านที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  

       และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4.2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่  เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน   
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่ก าหนด 

สนองนโยบายส านักงานเขตฯ ด้านที่ 4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจาก        
น้ าพระทัย อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชปรารภแด่                 
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ.2506  เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2506  และพระราชทานแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม  ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจ านวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและ     
มีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี  รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็น
ส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว  สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะ
พระราชทานรางวัลให้  กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกใน     
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  และถือเป็นภารกิจส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  เพราะนอกจากจะเป็น
โอกาสอันดีในการท ากิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  แล้ว รางวัลพระราชทาน
ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

  เพ่ือสนองพระราชปรารภดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
จึงได้ด าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ปีการศึกษา 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขึ้น เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาใน
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สังกัดที่ผ่านการประเมินในระดับจังหวัด และเตรียมเข้ารับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดที่ 11 ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ)  ในช่วงเดือนมกราคม 2562 

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับรางวัลพระราชทานในระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
                 3.1.1  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
                 3.1.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

3.2  เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ได้รับรางวัล พระราชทาน ปีการศึกษา 2561 
                3.2.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับรางวัล
พระราชทานปีการศึกษา 2561 

4.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ.2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายให ้
สถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเข้ารับการ
ประเมินในระดับจังหวัด 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
สถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินระดับจังหวัดเข้ารับ
การประเมินในระดับกลุ่ม
จังหวัด 

 ***  
 
 
 
 
 

*** 

 
 
 
 
 
 

*** 
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5.  งบประมาณรายจ่าย  จ านวน   50,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้  

ที ่
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

1. กิจกรรมที่ 1 
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการฯและ
ชาวบ้านที่ช่วยเตรียมการประเมิน ระดับจังหวัด 
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการฯและ
ชาวบ้านที่ช่วยเตรียมการประเมิน ระดับกลุ่มจังหวัด 

 
20,000.- 
 

30,000.- 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 50,000.- 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนและสถานศึกษา 
ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับ 
ประเทศ 

ประเมินตามเกณฑ์ และตัวชี้วัด 
ที่ สพฐ.ก าหนด 

แบบประเมินตามเกณฑ์ที่ สพฐ. 
ก าหนด 

      
 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ สนับสนุนสถานศึกษาเข้ารับการ
ประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และได้รับรางวัลระดับประเทศ 

8.  ผู้เสนอโครงการ 
    ลงชื่อ ………………………………………………………………..…                

           (นางจันทร์ฉาย  บุญเต็ม) 
                                        นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9.  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
   ลงชื่อ ………………………………………………………………….                

                               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
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11.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
   ลงชื่อ………………………………………………………                

                                                      (นายพิชิต  หอมนวล) 
                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 12.  ผู้อนุมัติโครงการ 
   ลงชื่อ................................................................ 

                                                      (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  15   โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตสังคม สพป.สุรินทร์ เขต 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ผู้รับผิดชอบ   1. นายพิชิต  หอมนวล  2. นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร  
3. นางนิตยา  ธรรมนาม    4. นางพจนีย์  พระใหม่งาม 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.     ด้านที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                               กลยุทธ์ที ่2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
     มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที ่2.3.1.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีพฒันาการที่ดีรอบดา้น 

สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ 
         ได้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21  
     อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     มาตรฐานที่ 3  นักเรียนในศตวรรษที่ 21  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
           ตัวช้ีวัดที่ 3.6 ทักษะการร่วมมือ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 
เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอน
กีฬา  และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” โดยจัดท าหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกก าลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ส าหรับประชาชนทั่วไป  พร้อมเปิดเผยถึงการด าเนินการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” 
เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการ การแข่งขันกีฬา
นักเรียน สพฐ.เกมส์ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย               
อารมณ ์จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็น            
นักกีฬามืออาชีพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 160 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  
 

  2.2  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
                3.1.1  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
                3.1.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
       3.2  เชิงคุณภาพ 
                3.2.1  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ  

4.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการ 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ.2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
กิจกรรมที่ 1 
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 ***           

กิจกรรมที่ 2 
สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการแข่งขัน
ระดับภาค/ระดบัชาต ิ

 ***           

กิจกรรมที่ 3 ร่วมกิจกรรมปั่น
เพื่อสุขภาพและศึกษาดูงาน
แหล่งวัฒนธรรมหมู่บ้านวัตวิถีใน
พื้นที่อ าเภอกาบเชิง ในวันที่ 17-
18 พฤศจิกายน 2561 

 ***           

กิจกรรมที่ 4 ประกวดกิจกรรม
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา 

 ***           

กิจกรรมที่ 5 
-สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

  ***         *** 
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5.  งบประมาณรายจ่าย จ านวน 67,862 บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  มีรายละเอียด    
โดยตั้งจ่าย ดังนี้ 

ที ่
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

1 
 
 

 

การแข่งขันกีฬานักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน                                                               2,500.- 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                    2,500.- 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน                                                   6,000.- 

11,000.- 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันระดับภาค/ระดับชาติ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง                                                                             -.- 
-ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง                                        30,000.- 

30,000.- 

3 กิจกรรมปั่นเพ่ือสุขภาพและศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมหมู่บ้านนวัตวิถีในพื้นที่
อ าเภอกาบเชิง ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561  ณ อ าเภอกาบเชิง                
จังหวัดสุรินทร์ 
-ค่าลงทะเบียน VIP จ านวน 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท                       7,000.- 
-ค่าลงทะเบียนประเภททั่วไป จ านวน 29 คน ๆ ละ 600 บาท           17,400.- 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน จ านวน 37 คน ๆ ละ 240 บาท                                -.- 
-ค่าท่ีพัก จ านวน 12 คน ๆ ละ 250 บาท                                            -.- 
-ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง                                                    -.- 

24,400.- 

4 กิจกรรมประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและบุคลากร จ านวน 8 คน ๆ ละ 240 บาท                      -.- 
-ค่าอาหารนักเรียน จ านวน 15 คน ๆ ละ 120 บาท                         1,800.- 
-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน                                         662.- 

2,462.- 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 67,862.- 

 
หมายเหตุ  1. ใช้งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน  43,462.- บาท 
     2. เงินนอกงบประมาณตามข้อ 3  คาดว่าจะได้รับ     จ านวน  24,400.- บาท 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 162 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  
 

 

 

 

 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนและสถานศึกษา 
ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับ
ภาคและระดับชาติ 

ผลการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน 

ร้อยละของครู นักเรียน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

การประเมิน แบบประเมิน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬาและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็น            
นักกีฬามืออาชีพ 

  7.2  นักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกล                 
จากยาเสพติด  
   7.3  นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคและระดับชาติ 
8.  ผู้เสนอโครงการ 
                                      ลงชื่อ………………………………………………………….               

(นางพจนีย์  พระใหม่งาม)  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9.  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                      ลงชื่อ………………………………………………………..                 

(นางอรทัย  ศรฤีทธิไกร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      ลงชื่อ………………………………………………………               

(นายพิชิต  หอมนวล) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      ลงชื่อ................................................................... 

 (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  16   ส่งเสริมคุณธรรมน าพุทธวจนสู่โรงเรียนและชุมชน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายพิชิต  หอมนวล  2. นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.     ด้านที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                               กลยุทธ์ที ่3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  

         ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัดที ่3.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
     มาตรฐานที่ 1  ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
           ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.หลักการและเหตุผล 
   การเผยแพร่ พระธรรมค าสอนตามหลักพุทธวจน ไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ  และระหว่างประเทศ          
ในการขับเคลื่อน  ให้การเผยแพร่พระธรรมค าสอนตามหลักพุทธวจนไปสู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความช านาญของเครือข่ายซึ่งกันและกัน  ให้เกิด
ความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังด้านศีลธรรม  จริยธรรม  และคุณธรรมอันดีงามตามพระธรรม
ค าสอนให้แก่นักเรียน  นิสิตนักศึกษา  ข้าราชการ  และประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ    
ได้มีโอกาสได้อ่านศึกษา  ค้นคว้า  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง  ตลอดจนสนับสนุนการจัด
กิจกรรม  โครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  อันจะน ามาซึ่งการเอ้ืออ านวยประโยชน์ทางด้านศีลธรรม  จริยธรรมได้อย่าง
ยั่งยืน  องค์การคณะท างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท  สนองแนวพระราชด าริ (คพร.) ได้ร่วมกับ   
วัดนาป่าพง  พร้อมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จึงร่วมกันจัดท าโครงการน้อมน าพระธรรมค าสอน
ตามหลักพุทธวจนสู่สถาบันการศึกษาแห่งชาติ  และโครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือสนองแนวทางพระราชด าริ 
ด้านศาสนา สาระธรรมสู่ประชาชน  นอกไปจากความรู้ในด้านวิทยาการต่างๆ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงตระหนักถึงการเผยแพร่ความรู้ในด้านคุณธรรมของศาสนา  เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติของประชาชนทั่วไป ให้มี
ความสงบสันติในจิตใจ  จึงทรงมีพระราชด าริในเรื่องของการน าธรรมเข้าสู่ปวงชน 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม     
น าพุทธวจนสู่โรงเรียนและชุมชนขึ้น  เพ่ือให้ผู้บริหาร, บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 3, บุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขเขตพ้ืนที่ อ.ปราสาท, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน เกิดความ
ร่วมมืออันดีในการส่งเสริม  สนับสนุน  และปลูกฝังด้านศีลธรรม  จริยธรรม  และคุณธรรมอันดีงามตามหลัก     
พุทธวจนสู่โรงเรียนและชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร, บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 3 , บุคลากรส านักงานสาธารณสุขเขตพ้ืนที่    
อ.ปราสาท , อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน มีคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา 
อันดีงาม 
  2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่พระธรรมค าสอนตามหลักพุทธวจนสู่โรงเรียนและ
ชุมชน 

3.เป้าหมาย  
  3.1  เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหาร ,บุคลากร สพป.สรุินทร์ เขต 3 , บุคลากรส านักงานสาธารณสุขเขตพ้ืนที่ อ.ปราสาท,               
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), ก านัน,  ผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 500 คน  
  3.2  เชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหาร, บุคลากร สพป.สรุินทร์ เขต 3, บุคลากรส านักงานสาธารณสุขเขตพ้ืนที่ อ.ปราสาท,               
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ศีลธรรมอันดีงาม 

4. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการ 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ.2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ประสานคณะวิทยากร 

***            

กิจกรรมที่ 2 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและประชุม

 ***           
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ขั้นตอนการ 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ.2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 
อบรมผู้บริหาร  บุคลากร   
ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 

   ***         

กิจกรรมที่ 4 
- สรุปและรายงาน              
ผลการด าเนินงาน 

         *** ***  

 
5. งบประมาณรายจ่าย จ านวน 17,460บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียด                    
โดยตั้งจ่าย ดังนี้ 

ที ่
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

งบประมาณ 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท างานและประสานคณะวิทยากร  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง                                                                                960.- 
-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง                                                              4,000.- 

4,960.- 

 2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
3 กิจกรรมที่ 3  อบรมตามโครงการ 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 500 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 1 มื้อ (500 x 25) 
12,500.- 

4 กิจกรรมที่ 4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 17,460.- 
6, การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  - งบประมาณ 
  - กิจกรรมการด าเนินงาน 
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 6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  -การวางแผนการด าเนินงานและก าหนดคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ และพิจารณาทบทวน
ความเสี่ยงเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลา 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องวัดและประเมิน 
ร้อยละของผู้บริหาร และบุคลากร   ใน  สพป.
สุรินทร์ เขต 3 มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
อันดีงาม 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            ผู้บริหาร และบุคลากรใน สพป. สุรินทร์ เขต 3  มีคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม               
ตามหลักค าสอนพุทธวจนสู่โรงเรียนและชุมชน 
9. ผู้เสนอโครงการ 
                                      ลงชื่อ..................................................................... 

(นางเพ็ญศรี  ผลักกระโทก) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

9.  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นางอรทัย  ศรฤีทธิไกร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      ลงชื่อ..................................................................... 

(นายพิชิต  หอมนวล) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 11.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  17                    ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นายพิชิต  หอมนวล  2. นางอรทัย ศรีฤทธิไกร   

3. นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม   4. นางคัทลียา ฉิมถาวร 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.     ด้านที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                                กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสงัคม 
     เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

       ตัวชี้วัดที่ 5.2.1  ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบม ี
   ส่วนร่วม 

สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 4 สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 
         มาตรฐานที่ 3  ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
           ตัวชี้วัดที่ 3.2 สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนา กบัหน่วยงานทางการศึกษา  
                         หน่วยงานอื่น และชุมชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา โดยให้ 
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด  ความหลากหลาย
ของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ   จึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพและเป็นคนดี
ของสังคม 

 2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และปฏิบัติหนา้ที่ตามระเบียบ 

ก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.2 เพื่อให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
3.  เป้าหมาย      
                  3.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา        ขั้น
พื้นฐานจากทุกโรงเรียน   จ านวน 466 คน 
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                  3.2 ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  จ านวน 20 คน 

4. วิธีด าเนินการ 
  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ไตรที่ 1 

พ.ศ. 2561 
ไตรที่ 2 

พ.ศ. 2562 
ไตรที่ 3 

พ.ศ. 2562 
ไตรที่ 4 

พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1  
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
*** 

   
 

        

กิจกรรมที่ 2 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ           

  
*** 

  
 

 
 

       

กิจกรรมที่ 3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  
*** 

  
   

 
 

       

กิจกรรมที่ 4 
สรุปผลและประเมินผล 

   
*** 

         

 
 
5.  งบประมาณรายจ่าย  จ านวน 83,700 บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินงาน 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวมเงิน 
ค่าใช้สอย ค่าพาหนะ รายจ่ายอื่น 

1 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และศึกษานิเทศก์ จ านวน  490 คน 

    

 - ค่าอาหารกลางวนั  มื้อละ 100 บาท   49,000.- 49,000.- 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ     

มื้อละ 25 บาท 
  24,500.- 24,500.- 

 - ค่าตอบแทนวทิยากร (บุคคลภายนอก) จ านวน   6 
ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 

7,200.-   7,200.- 

 - ค่าพาหนะ  3,000.-  3,000.- 
 (ถัวจ่ายทุกรายการ)   รวมทั้งสิน้ 7,200.- 3,000.- 73,500.- 83,700.- 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและศึกษานิเทศก์ ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
ได้เข้าประชุมตามโครงการฯ 

 - สังเกต 
 - สอบถาม  

  - แบบสอบถาม 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและศึกษานิเทศก์ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ตามระเบยีบก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและขบัเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

9.  ผู้เสนอโครงการ                               
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นางคทัลียา  ฉิมถาวร) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10.  ผู้ตรวจสอบโครงการ                            
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรนิทร์ เขต 3 

11.  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                          
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นายพชิิต  หอมนวล) 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 

 12.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

 (นางภานชิา  อินทร์ช้าง) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 170 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  
 

โครงการที่  18   การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบ   นางมนพัทธ์  รุ่งเช้า 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    กลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1.4 ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment) 

สนองนโยบายส านักงานเขตฯ  ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
     มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
     ตัวช้ีวัดที่ 3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร 
     และการจัดการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)  ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2559  เพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล  เพ่ือให้การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3เป็นไปตามค าสั่งที่ 316/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อเนื่องในกลยุทธ์  จ านวน  5  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ป้องปรามและป้องกัน 
   - โครงการปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม  และสร้างวินัย 
  กลยุทธ์ที่ 2  ปราบปราม 
   - โครงการรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการด าเนินการทางวินัยและคดี 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างกลไกการบริหารงานบุคคลเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   - โครงการสร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 5  ติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   - โครงการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการก ากับ
ติดตามประเมินผล  การรายงานการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ทั้ง 4 กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประจ าปี 2562  เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  จ านวน  233  โรง  

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาและสร้างจิตส านึกบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  และการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
  2.2 เพ่ือปราบปรามการกระท าความผิดของบุคลากร 
  2.3 เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
  2.4 เพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ 
  2.5 เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3/รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3      จ านวน     5  คน 
      3.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน          จ านวน  233  คน 
      3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)   จ านวน    34  คน 
      3.1.4 ศึกษานิเทศก์           จ านวน   19   คน 
      3.1.5 ลูกจ้างประจ า           จ านวน     7   คน 
      3.1.6 ลูกจ้างชั่วคราว           จ านวน    11  คน 

รวม  309  คน 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ารับการอบรม  มีความตระหนักและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานในทางสร้างสรรค ์
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4.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการ 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ.2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กิจกรรมที่ 1 
น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

*** *** ***          

กิจกรรมที่ 2 
วางแผนเตรียมการ และ
ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ 
วิทยากร และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

    ***        

กิจกรรมที่ 3 
-ด าเนินการประชุมพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน สพป.
สุรินทร์ เขต 3 ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกคน 

     
*** 

       

-สรุปและประเมินผลการ
ประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 

    ***        

-รายงานผลการประชุมพัฒนา
เชิงปฏิบัติงาน 

     ***      *** 
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5.  งบประมาณรายจ่าย จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 

ที ่
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

จ านวนเงิน 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

1 
 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ  ณ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
- ค่าตอบแทน วิทยากร จาก ป.ป.ช. จ.สุรินทร์ จ านวน 4 คนๆ ละ 600 บาท 

 
2,400.- 

 - ค่าใช้สอย 
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
      (309 x 25 x 2)                                                            15,450.- 

46,350.- 

   2) ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
      (309 x 100)                                                                30,900.- 

 

 - ค่าวัสดุ (เอกสารประกอบการประชุม)  จ านวน  309 เล่ม 1,250.- 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 50,000.- 

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต พัฒนาและ
สร้างจิตส านึกบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และการรณรงค์การต่อต้าน
การทุจริต 
  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ด าเนินการประชุมพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตส านึกในการช่วยกันป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ือป้องปรามการกระท าความผิดของบุคลากร 

7.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้
หน่วยงานบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละจ านวนสถานศึกษาในสังกัด
มีการบูรณาการในการป้องกันและ

การประเมิน แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และส่งเสริมค่านิยมยกย่อง
และเชิดชูความดี 

การประเมิน แบบประเมิน 

   
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึก และการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 

 8.2ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นเขตสุจริต 

9.  ผู้เสนอโครงการ 
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นางมนพัทธ์  รุ่งเช้า) 
นิติกรช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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โครงการที่  19     แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง   2. นายพิทยา ดวงงาม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.    ด้านที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
       กลยุทธ์ที่ 5.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    และสถานศึกษา 
    ตัวช้ีวัดที่ 5.2.4 ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความ 
                             โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA :Integrity &  

Transparency Assessment) 
สนองนโยบายส านักงานเขตฯ   ด้านที่ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
     มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
           ตัวช้ีวัดที่ 3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร 
                         และการจัดการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นกลไกพ้ืนฐานที่ส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน  และเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกัน  รักษา  และดูแลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างคุ้มค่า  ถูกต้อง  และเหมาะสม   ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อม  สามารถขับเคลื่อน
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบ
ภายในจึงก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เป็นโครงการต่อเนื่อง  พิจารณาจาก
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  เพ่ือให้มีมิติความต่อเนื่อง  แก้ไขจุดบกพร่อง  และพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า  มีความเข้มแข็ง     
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและ    
เกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือทราบว่าระบบการควบคุมด้านการเงิน บัญชี ของหน่วยรั บตรวจมีความเพียงพอ
เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 176 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |  
 

  2.2  เพ่ือมั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ  เงินค่าเช่าบ้าน  ถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิ และหลักฐาน
การจ่ายเงินมีความครบถ้วน  ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2.3  เพ่ือทราบว่าการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
  2.4  เพื่อทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ  มติ   และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
  2.5  เพ่ือมั่นใจว่าสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด าเนินการ 
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ   
     3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3.1.2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 แห่ง      
     3.1.3 ติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 40 แห่ง 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการปฏิบัติงานระบบ GFMIS และเงินทดรองราชการ     
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  เงินวิทยะฐานะ ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น ใบส าคัญ
และหลักฐานการจ่ายมีความถูกต้องมากขึ้น  
     3.2.2 สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน  แนวทางการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  และโครงการอาหารกลางวัน ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  และเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด  
     3.2.3 กรณีติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 
 การเงิน บัญชีและรายงาน
ทางการเงินในระบบ GFMIS 
 

       
*** 

 
*** 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

กิจกรรมที่ 2 
ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย 

         
*** 

 
*** 

  

กิจกรรมที่ 3  
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/ เงิน
ประจ าต าแหน่ง (ตกเบิก)  

           
*** 

 

 กิจกรรมที่ 4  
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  
(เดือนธ.ค. 61 – ก.พ. 62)  

           
*** 

 

 กิจกรรมที่ 5  
การเงิน การบัญชี สถานศึกษา  
(40 แห่ง)  

  
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

       

 กิจกรรมที่ 6  
เงินโครงการอาหารกลางวัน   
(40 แห่ง)  

  
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

        

 กิจกรรมที่ 7  
ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุง     
ของหน่วย รับตรวจงวดก่อน   
(40 แห่ง)  

          
*** 

 
*** 

 

กิจกรรมที่ 8 
ตรวจสอบกรณีพิเศษ (กรณี
ร้องเรียน) 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

กิจกรรมที่ 9 
การฝึกอบรม/สัมมนา 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 
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5. งบประมาณรายจ่าย จ านวน 38,400 บาท มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 

จ านวนเงิน 

1 กิจกรรมที่ 5 
การเงิน การบัญชี สถานศึกษา (40 แห่ง) 
 - ค่าตอบแทน 
 - ค่าใช้สอย 
 - ค่าวัสดุ 

 
 
 

     38,400.- 
      -.- 

2 กิจกรรมที่ 7  
ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจงวดก่อน (40 แห่ง) 
 - ค่าตอบแทน 
 - ค่าใช้สอย 
 - ค่าวัสดุ 

 
 
 

  -.- 

3 กิจกรรมที่ 9 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
 - ค่าตอบแทน 
 - ค่าใช้สอย 
 - ค่าวัสดุ 

 
 
 

    -.- 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 รวม 38,400.- 

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       สถานศึกษามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวัน ในระดับสูง จากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการตรวจสอบภายในที่ผ่านมา ค่าคะแนนจาก
การประเมินสถานศึกษา จ านวน 40 แห่ง พบว่าสถานศึกษา ร้อยละ 61.54 อยู่ในระดับพอใช้ และปรับปรุง      
โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาผนวกกับนโยบายของ สพฐ. และการเกิดกรณีร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวบ่อยครั้ง                 
ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้ก าหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2562 
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  6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       หน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดประเด็นการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ให้ครอบคลุม
ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยด าเนินการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ื อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน             
และออกติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือมั่นใจว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะน า       
ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาที่มิได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี เพ่ือลดความเสี่ยงให้      
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
สถานศึกษา 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้า
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี อยู่ในระดับ ดี  หรือ ดีมาก  

 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
1. กระดาษท าการ 
2. แบบประเมินผล 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้า
ตรวจสอบ ด าเนินการโครงการอาหาร
กลางวันเป็นไปตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่ก าหนด 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ประเมินผล 

กระดาษท าการ 

3. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

กระดาษท าการ 
 

4. มีระบบการควบคุมท่ีรัดกุม  เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถ ป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้  

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ประเมินผล 

กระดาษท าการ 
 
 

โครงการอบรม 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจงานตรวจสอบภาครัฐแและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 
การสอบวัดผล 

 
แบบทดสอบ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้
ด้านการตรวจสอบภายในไปปรับหรือ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการ
ตรวจสอบภายใน สามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา แก่หน่วยงาน บรรลุผลในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารภาครัฐ 

  

สพป. สุรินทร์ เขต 3 
1. ระบบ GFMIS 

  

  1.1 การด าเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ตรวจสอบรายงาน               
จากระบบ GFMIS 
3. ตรวจสอบทะเบียนคุม/บัญชี 
4. สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

1. กระดาษท าการ 
2. สังเกต/สอบถาม 

1.2 มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

  1.3 มีระบบการควบคุมท่ีรัดกุม 
เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงหรือการทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึนได้ 

  

2. ค่าเช่าบ้าน   

  2.1 การด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านให้ผู้มีสิทธิ ถูกต้องตามพระราช
กฤษฎีการค่าเช่าบ้านข้าราชการและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 มีระบบการควบคุมท่ีรัดกุม
เพียงพอและเหมาะสม 
 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน           
ที่เก่ียวข้อง 
2. ตรวจสอบทะเบียนคุม             
ค่าเช่าบ้านและเอกสารหลักฐาน
การอนุมัติเงินค่าเช่าบ้าน 
3. ตรวจสอบรายงานในระบบ 
GFMIS 

1. กระดาษท าการ 
2. สังเกต/สอบถาม 
 

3. เงินทดรองราชการ   

  3.1 การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน            
ที่เก่ียวข้อง 
2. ตรวจสอบทะเบียนคุม             

1. กระดาษท าการ 
2. แบบเก็บข้อมูล 
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 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  3.2 มีระบบการควบคุมท่ีรัดกุม
เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เงินทดรองราชการ  
 

4. เงินวิทยะฐานะ 
    การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตรงตัวผู้มี
สิทธิ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

กระดาษท าการ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 การควบคุมการเบิกจ่ายเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรัดกุมข้อมูลมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
  8.2 การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถน าแนวปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ได้อย่างเป็น
ระบบ สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

9.  ผู้เสนอโครงการ 
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

(นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุรินทร์ เขต 3 

10.  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      ลงชื่อ....................................................................... 

 (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

  
  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิต           
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้ก าหนดแนวทางในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานให้สอดคล้องกันทุกระดับน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. วัตถปุระสงค์ 
  1.1 เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย       
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  1.2 เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  1.3 เพ่ือน าผลที่ได้จากการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาปรับปรุงแผนงาน แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
งบประมาณ ให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

2. แนวทางการด าเนินงาน 
  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การบริหารแผนและโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการวางแผนขึ้นอยู่กับการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้เป็นการน า
รายละเอียด และโครงการตามแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 น ากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มาใช้เป็นทิศทางหลักส าหรับการพิจารณาก าหนด 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เขตพัฒนาการศึกษาทั้ง 
6 เขต เป็นองค์กรประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.2 ก าหนดนโยบาย 
      การพิจารณาก าหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปี จะต้องน ากลยุทธ์ของ
หน่วยงานระดับที่สูงกว่ามาพิจารณา ได้แก่ 
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   2.2.1 นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
   2.2.2 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
   2.2.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)  และแผนปฏิบัติ
การ  1  ปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
    - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
    - ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    - นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
   2.2.4 จัดท าและก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี 
   2.2.5 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   2.2.6 จัดท าแผน แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้เงินงบประมาณและไม่ใช้เงินงบประมาณ 
   2.2.7 น าโครงการทั้งที่ใช้เงินงบประมาณ และไม่ใช้เงินงบประมาณ                               
จัดท าแผนปฎิบัติการ 
 

3. การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การบริหารจัดการ 
  การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การบริหารจัดการ หมายถึง การน าโครงการที่ปรากฏตามแผน  
ปฏิบัติการประจ าปี  ไปสู่การบริหารจัดการโครงการ  มีรูปแบบในการด าเนินงานตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1 ผู้เป็นเจ้าภาพน าเสนอโครงการ  เสนอขออนุมัติจาก ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
  3.2 น าโครงการไปบริการจัดการหลังจากท่ีได้รับอนุมัติ จาก ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้เสร็จ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  3.3 ผู้เป็นผู้รับผิดชอบท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
หลังจากบริหารจัดการโครงการเสร็จ และเสนอ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพื่อให้รับทราบ 
  3.4 ผู้เป็นผู้รับผิดชอบส่งเอกสารให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพื่อใช้ส าหรับ
การสรุปและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 1 ชุด 
  3.5 กลุ่มนโยบายและแผน จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้สาธารณชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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4. ปัจจัยความส าเร็จ 
  4.1 ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์     
ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ   ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
  4.3 เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
  4.4 บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

5. การติดตามประเมินผล 
  หลังจากที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3/สถานศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้ว จ าเป็นต้องมี
การก ากับติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้ทราบผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตาม และประเมินผลเพ่ือ 
  5.1 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นภาวะผู้น า มีคุณธรรม สังคมยกย่อง และให้การยอมรับ       
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีส านึกในความเป็น
ไทย รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด 
  5.2 มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือสนองความต้องการของสังคม 
ทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน และให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  5.3 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ สามารถ       
สร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

  การประเมินผล มีกระบวนการ ดังนี้ 
  1. ทุกหน่วยงานสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่ วยงาน โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นรูปแบบ 
  2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
  3. มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  4. สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ก าหนด และตรวจสอบคุณภาพ  
อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
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  ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด  สอดคล้องกับกลยุทธ์  จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นของส านักงานเขต
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ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

 

คณะท างาน 
จัดท าเอกสารแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
1. ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
 1.1 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
      ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1.2 นายฉลาด  สาโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1.3 นายพิชิต  หอมนวล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1.4 นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1.5 นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
2. ประมวลสาระและจัดท าเอกสารต้นฉบับ 
 2.1 นายฉลาด  สาโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.2 นายประจักษ์  สระแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี 
 2.3 นางธนานันต์  ดียิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะดาด 
 2.4 นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 2.5 นางสาววิลาศินี ก าจิตเอก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 2.6 นางสาวเบญญาภา ดียิ่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
3. คณะท างาน 
 3.1 นายฉลาด  สาโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 3.2 นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3.3 นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3.4 นางธมลวรรณ  พลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3.5 นางสาววิลาศินี ก าจิตเอก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 3.6 นางสาวเบญญาภา  ดียิ่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
4. พิมพ์เอกสารต้นฉบับ 
 4.1 นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 4.2 นางสาววิลาศินี ก าจิตเอก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 




