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คำนำ 

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้อัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นกรอบแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีความมุ่งหวังเพื่อผู้เรียนทุกคน มี

คุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ประกอบกับ บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา  16 กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้

บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ  

                ดังนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ขา้งตน้สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย 

เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 (Action Plan)     เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ

ดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ในแผน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงาน การ

ประสานงาน  บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากนั้นยังใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุดต่อ

การพัฒนาการศกึษาต่อไป   

                สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน   ทุกภาคส่วน 

ที่มสี่วนร่วมในการกำหนดทศิทางของหน่วยงาน กำหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์และ     กลยุทธ ์ ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

(Action Plan) จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีมา  ณ โอกาสนี้   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อสถานศึกษา และทุกภาคส่วน เพื่อนำไปกำหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกันต่อไป  

                 

                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  

                                                                                      มกราคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 

1.สภาพท่ัวไป   

         สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2   เป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกำกับ  ดูแลของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน   รับผดิชอบการจัดการศกึษาในพื้นที่ 5 อำเภอ คอือำเภอ ทุ่งเสลีย่ม 

อำเภอศรสีชันาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และอำเภอศรีนคร รวมสถานศกึษา  162  แห่ง 

        1.1. ท่ีตั้งและอาณาเขตตดิต่อ 

สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เลขที่  126/1  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลเมืองสวรรค

โลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 64110 

      ทศิเหนอื  ตดิต่อกับ  อำเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 

      ทศิใต ้     ตดิต่อกับ  อำเภอเมอืงสุโขทัย และอำเภอบา้นด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 

      ทศิตะวันออกตดิต่อกับ อำเภอพชัิย อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดติถ์ และ อำเภอพรหมพริาม  จังหวัดพษิณุโลก 

      ทศิตะวันตก   ติดต่อกับ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 

       1.2. ขอบเขตการปกครอง 

                 แบ่งการปกครองออกเป็น  5 อำเภอ  ประกอบด้วย     อำเภอทุ่งเสลี่ยม    อำเภอศรีสัชนาลัย   อำเภอ

สวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง  และอำเภอศรีนคร  ม ี48  ตำบล  477  หมู่บา้น      
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ตารางแบ่งเขตการปกครอง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล องค์การบรหิารส่วนตำบล และ โรงเรยีน 

ที่ 

 

อำเภอ พื้นท่ี 

(ตารางกม.) 

จำนวน 

ตำบล 

จำนวน 

หมู่บ้าน 

ประชากร 

(ป2ี562) 

เทศบาล 

ตำบล 

อบต. จำนวน 
โรงเรียนสังกัด สพป. 

1 ทุ่งเสลีย่ม 569.932 5 59 49,492 3 2 25 

2 ศรีสัชนาลยั 2,050.511 11 134 93,099 2 9 59 

 3 ศรีสำโรง 565.731 13 118 71,110 1 12 35 

4 สวรรคโลก 586.192 14 117 83,919 5 8 29 

5 ศรีนคร 199.865 5 49 26,177 1 4 14 

รวม 3,972,231 48 477 323,797 12 35 162 

 

   1.3.สภาพภูมิศาสตร์ 

   จังหวัดสุโขทัยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มแีม่นำ้ยมไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 170   

กิโลเมตร  พื้นที่ตอนเหนือบางส่วนเป็นที่ราบได้แก่ อำเภอศรีนคร  และเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นแนวยาวทอดมาทางทิศ

ตะวันตก ซึ่งได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัย  อำเภอทุ่งเสลี่ยม และมาบรรจบที่อำเภอบ้านด่านลานหอยที่อยู่ทางทิศตะวันตก 

สำหรับพื้นที่ตอนกลางและตอนใตป้ระกอบดว้ยอำเภอสวรรคโลก  อำเภอศรีสำโรง  อำเภอกงไกรลาศและอำเภอคีรีมาศ 

ซึ่งมพีื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มนำ้ท่วมในฤดูฝน อันเนื่องจากแม่นำ้ยมมปีริมาณนำ้มาจากจังหวัดแพร่  ซึ่งเปน็ตน้นำ้ทำให้

เกิดนำ้ท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้อำเภอดังกล่าวเป็นประจำทุกปอีันเป็นเหตุความเดือดร้อนของประชาชน

และโรงเรียน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ 

        จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มอีุณหภูมริะหว่างฤดูแตกต่างกันมากในฤดูร้อนอากาศจะแหง้แล้งและร้อนมาก  

ในฤดูหนาวจะหนาวจัดเป็นบางป ีส่วนฤดูฝนจะเร่ิมตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – ตุลาคม   

    1.4.เศรษฐกจิ 

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มปีระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรมเป็นหลัก 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัย  ได้แก่ อ้อย  ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     ถ่ัวเหลือง ยาสูบ ฝ้าย  ถ่ัว

ลิสง  และงาดำ นอกจากนี้ยังมีผลิตผลจากไร่สวนส่งขายต่างจังหวัดตามฤดูกาล เช่น ใบตอง กล้วย ละมุด  มะม่วง

มะปราง ฯลฯ  สำหรับการเลี้ยงสัตว์นอกจากเลี้ยงสุกรโดยทั่วไปแล้วยังมีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไก่ เป็ด  ฯลฯ   โดยมี

แหล่งเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัด  คืออำเภอเมืองสุโขทัย  เป็นแหล่งธุรกิจการค้า    ที่สำคัญ

ของจังหวัด และอำเภอสวรรคโลกเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าพชืไร่ที่สำคัญของจังหวัด 
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      1.5.การคมนาคมและการสื่อสาร 

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีการคมนาคมตดิตอ่ระหว่างอำเภอและจังหวัดที่สะดวกสบาย          

    ไดห้ลายทาง คือ 

(1) ทางบกโดยทางรถยนต์  ซึ่งมเีสน้ทางคมนาคมทางหลวงจังหวัดที่เชื่อมตดิต่อกัน  

ที่สำคัญ ไดแ้ก่ 

- เสน้ทางถนนสายสงิหวัฒน์ สุโขทัย – พษิณุโลก สู่จังหวัดพษิณุโลก  นครสวรรค์ 

- เสน้ทางถนนสายสุโขทัย – กำแพงเพชร สู่จังหวัดกำแพงเพชร  กรุงเทพฯ 

- เสน้ทางถนนสายจรดวถีิถ่อง สุโขทัย – ตาก  สู่จังหวัดตาก และเชียงใหม่ 

- เสน้ทางถนนสายจรดวถีิถ่องสุโขทัย – อุตรดติถ์  สู่จังหวัดอุตรดติถ์ เชียงใหม่และเชียงราย 

(2) ทางรถไฟ 

จังหวัดสุโขทัย  เป็นจังหวัดที่มสีถานรีถไฟเพยีง 2  อำเภอ  ไดแ้ก่  สถานรีถไฟ            

อำเภอสวรรคโลกและสถานีรถไฟอำเภอศรีนคร ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่แยกออกมาจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา

(จังหวัดอุตรดิตถ์) ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนคร  เพื่อการเดินทางไปมาระหว่าง

กัน และส่งสนิค้าพชืไร่ 

(3) ทางอากาศ 

จังหวัดสุโขทัย  เป็นจังหวัดที่มสีนามบนิซึ่งตัง้อยู่ อำเภอสวรรคโลกห่างจากสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 ประมาณ  15  กิโลเมตร  ดำเนนิการก่อสร้างโดยบริษัทกรุงเทพ   การบิน  

จำกัด (บางกอกแอร์เวย์) สามารถบริการนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้อย่างดี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ใกลเ้คียง 

(4) การสื่อสาร  ทางไปรษณยี์ โทรศัพท์ และInternet 

       1.6.  งานประเพณอีำเภอศรีสัชนาลัย 

งานประเพณงีานบวชพระ 

หรือชาวบ้านเรียกว่า "บวชช้าง" เป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย 

กำหนดการจัดงานวันที่ 7-8 เมษายน ของทุกปี ลักษณะเป็นการอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยช้างเป็นขบวน ประมาณ    20-30 

เชือก มกีารตกแต่งนาคและช้างอย่างสวยสดงดงาม มกีารประกวดกันระหว่างเจา้ภาพที่ นัดหมายกันมาเป็นประจำทุกปี 

งานประเพณสีรงน้ำโอยทาน 

จัดขึ้นในวันสงกรานต์ของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นการสืบทอดงานประเพณีเก่าแก่ของ

สุโขทัย ดังหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ว่า "คนสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มัก

โอยทาน" งานประกอบไปดว้ยสิง่ที่น่าสนใจ อาท ิกิจกรรมทางศาสนา การประกวดผลติภัณฑ์พื้นบา้น การแสดงนาฏศลิป์ 

และละครประกอบแสงเสยีง การเล่นไฟ ขบวนแห่สงกรานต์ ฯลฯ 
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2. ภารกจิและบทบาทของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   มีหน้าที่ดำเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   

และมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร   พ.ศ.2546 

มอีำนาจ หนา้ที่  และภารกิจ  ดังนี้ 

        1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา 

แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พื้นฐาน  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

        2. วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณ  เงนิอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  

และแจ้งจดัสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานขา้งตน้ทราบ  และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานดงักล่าว 

       3. ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลกัสูตรร่วมกับสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

       4. กำกับ  ดูแล  ตดิตามและประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  และในเขตพื้นที่การศกึษา 

       5. ศกึษา  วเิคราะห์ วจิัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

       6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้ งท รัพยากรบุคคลเพื่ อส่ งเส ริม  สนับสนุน                 

การจัดการศกึษา 

       7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษา และประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

       8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน   รวมทั้ งบุคคล  องค์กรชุมชน   องค์กรวิชาชีพ    สถานประกอบการและสถาบันอื่ น  ที่ จัด รูปแบบ                     

ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 

      9. ดำเนนิการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

     10. ประสาน  ส่งเสริมการดำเนนิงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดา้นการศกึษา 

     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป  กับองค์กรหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และองค์กรปกครอง       ส่วน

ทอ้งถ่ินในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศกึษาธกิารในเขตพื้นที่การศกึษา 

     12. ปฏิบัติหน้าที่อันเก่ียวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ  

หรอืปฏบิัตงิานอื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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3. โครงสร้างการบรหิารงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 

 

  

     

 
   

 
   

4.ปรมิาณงานการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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     4.1 ตารางเปรยีบเทียบข้อมูลนักเรยีนป ี2561 กับป ี2562 (ข้อมูล 10 มถุินายน 2562) 

 

 4.2  ปรมิาณงานจำนวนนักเรยีนรวม,จำนวนสถานศึกษาและจำนวนครู   

 

  

ที ่

 

อำเภอ 

จำนวนนักเรยีนทั้งหมด  ป ี2561 

กับ ป ี2562 

จำนวนสถานศกึษา                จำนวนครู  

ป ี2561 ป ี2562  ลด-/

เพิ่ม + 

ประถม ขยาย

โอกาส 

ขนาด

เลก็  

ชาย หญิง รวม  

1 ศรสีัชนาลัย 7,171 7,055 +116 59 13 40 137  312   449 

2 ศรสีำโรง 4,998 4,787 -211 35 7 24 113   218  331 

3 สวรรคโลก 2,704 2,637 -67 29 9 21 76  142  218 

4 ศรนีคร 2,170 2,122 -48 14 2 10 36  92  128 

5 ทุ่งเสลี่ยม 3,679 3,630 -49 25 6 13 74  164  238 

รวมทั้งสิน้ 20,722 20,231 -491 162 37 108 436  928  1,364 

                                                                           แหล่งท่ีมา : ข้อมูล 10 มถุินายน 2562   

5.ผลการดำเนนิงานท่ีผา่นมา 

 5.1รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขัิน้พื้นฐาน(O-NET)ช้ันประถมศกึษาปทีี่6ปกีารศกึษา 2561  

 5.2รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน(O-NET)ช้ันมธัยมศกึษาปทีี่3ปกีารศกึษา 2561   

ท่ี 
 

อำเภอ จำนวนนักเรยีนก่อน

ประถมศกึษา 

จำนวนนักเรยีนประถมศกึษา จำนวนนักเรยีนมัธยมศกึษา

ตอนต้น 

ปี 2561 ปี2562 ลด-/

เพิ่ม + 

ป ี2561 ป ี2562 ลด-/เพิ่ม 

+  

ปี 2561 ปี2562 ลด-/

เพิ่ม + 

1 ศรสีัชนาลัย 1279 1217 -62 4,917 4,888 -29 975 950 025 

2 ศรสีำโรง 954 806 -148 3,725 3,669 -56 319 312 -7 

3 สวรรคโลก 586 557 -29 1,752 1,761 -9 366 319 -47 

4 ศรนีคร 488 453 -35 1,545 1,546 +1  137 123 -14 

5 ทุ่งเสลี่ยม 852 820 -32 2,530 2,494 -36 297 316 +19 

 รวม 4,159 3,852 -306 14,469 14,358 -111 2,094 2,020 -74 
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5.1 รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET)ช้ันประถมศกึษาปท่ีี 6 ปีการศกึษา 2561   

เรียงลำดับตามคะแนนเฉล่ียรวม    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 

ท่ี ระดับโรงเรยีน 

วิชา คะแนนเฉล่ีย รวมเฉล่ีย เทียบป ี 

ผู้เข้า

สอบ 

ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
ป ี61 

ป ี60 
60-61 

1 วัดบ้านกร ุ 12 76.31 64.17 51.17 61.04 63.17 49.82 13.35 

2 บ้านใหม่โพธิง์าม 9 70.47 61.11 50.78 61.94 61.08 54.81 6.27 

3 เทวัญอำนวยวทิย์ 6 64.92 75.00 52.33 46.67 59.73 41.85 17.88 

4 วัดเกาะน้อย 6 70.38 60.83 52.92 48.33 58.12 40.13 17.99 

5 บ้านหนองป่าตอ 6 58.63 57.50 45.08 57.92 54.78 45.26 9.52 

6 บ้านวังสมบูรณ์ 7 66.64 59.29 47.79 44.64 54.59 62.39 -7.80 

7 บ้านป่าเลา 9 65.69 55.00 49.72 47.22 54.41 41.00 13.41 

8 บ้านวัดโบสถ์ 4 63.63 53.75 54.13 45.00 54.13 39.55 14.58 

9 อนุบาลศรสัีชนาลัย (บา้นหาดสูง) 86 66.30 52.21 48.48 49.51 54.13 41.07 13.06 

10 อนุบาลศรสีำโรง 124 64.73 50.56 47.01 52.78 53.77 48.46 5.31 

11 บ้านหนองบัว(อ.ศรสัีชนาลัย) 7 67.86 55.00 42.64 45.36 52.72 40.38 12.34 

12 บ้านไม้งาม 7 61.04 54.29 46.07 49.29 52.67 37.83 14.84 

13 บา้นท่าชุม (ประชาอุทศิวทิยาคาร) 45 66.44 51.22 49.16 43.33 52.54 46.97 5.57 

14 บ้านท่าทอง(อุดมวทิยาคาร) 6 64.58 43.33 49.17 51.67 52.19 43.11 9.08 

15 บ้านแสงสว่าง 1 61.25 50.00 46.50 50.00 51.94 39.12 12.82 

16 บ้านตาลพรา้ 5 66.95 50.00 42.20 48.50 51.91 50.91 1.00 

17 สามัคควีทิยา 2 73.88 45.00 42.00 43.75 51.16 39.83 11.33 

18 ศกีษาเกษตรศลิป์ 13 65.06 44.23 44.96 50.19 51.11 47.63 3.48 

19 บ้านทับผึ้ง 7 66.18 55.71 42.07 40.36 51.08 42.34 8.74 

20 บา้นเกาะวงษ์เกยีรติ ์(ชัชวาลย์อนุสรณ์) 1 65.50 60.00 46.50 30.00 50.50 39.93 10.57 

21 บ้านเขาทอง 11 63.64 50.45 46.77 40.91 50.44 
41.43 9.02 

22 บ้านนาพง 5 65.35 49.00 45.90 41.50 50.44 44.74 5.70 

23 อนุบาลศรนีคร (ไทยธัญญานกุูล) 107 66.64 43.27 48.34 41.24 49.87 42.48 7.40 

24 บ้านแก่ง 26 63.90 39.81 45.25 50.10 49.77 43.20 6.57 

25 บ้านไผ่ตะล่อม 8 61.69 46.25 45.88 43.75 49.39 45.29 4.11 

26 บ้านคลองสำราญ 6 67.33 40.83 46.83 42.08 49.27 44.72 4.55 

27 วัดศรสัีงวร 14 61.64 45.36 43.71 46.07 49.20 48.66 0.54 

28 บ้านท่าวเิศษ 8 66.25 42.50 42.44 43.75 48.74 49.09 -0.35 

29 บ้านหนองแหน(อ.ศรสีำโรง) 1 64.50 50.00 44.50 35.00 48.50 48.31 0.19 

30 บ้านนาต้นจั่น 5 62.25 45.00 44.30 42.00 48.39 40.09 8.30 

31 วัดตล่ิงชัน 5 58.70 56.00 42.30 36.00 48.25 44.47 3.78 

32 บ้านคลองตาล (กระจ่างจนิดา) 114 59.00 43.29 43.13 47.00 48.11 43.91 4.20 
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33 บ้านไทยชนะศกึ 13 65.42 44.23 44.62 37.69 47.99 35.49 12.50 

34 บ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) 6 62.42 47.50 46.83 34.17 47.73 32.68 15.05 

35 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารวีทิยา) 6 65.38 40.00 39.75 43.75 47.22 36.30 10.92 

36 วัดหนองโว้ง (อรรถกจิวิทยาคาร) 3 57.83 43.33 34.83 51.67 46.92 75.60 -28.68 

37 บ้านป่ากุมเกาะ 14 60.27 32.86 43.86 49.11 46.53 39.21 7.32 

38 โรตารี่สวรรคโลก 1 5 61.25 40.00 44.30 40.00 46.39 36.97 9.42 

39 บ้านน้ำขมุ 5 59.80 51.00 45.90 28.00 46.18 47.81 -1.63 

40 วัดไผ่ล้อม 8 57.06 46.88 42.69 37.81 46.11 43.87 2.24 

41 วัดคุง้ยาง 3 49.88 50.00 45.33 39.17 46.10 53.98 -7.88 

42 บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) 21 55.44 40.71 38.45 49.52 46.03 29.89 16.15 

43 มิตรสัมพันธ ์(เพียวอนุสรณ์) 17 57.92 43.24 44.47 38.38 46.00 45.00 1.00 

44 บ้านตึก 22 58.22 47.27 42.41 34.89 45.70 41.33 4.37 

45 หาดเส้ียววทิยา 29 55.73 33.97 42.12 50.43 45.56 45.55 0.01 

46 บ้านดงคู่ 21 54.33 42.14 43.43 41.90 45.45 45.03 0.42 

47 บ้านเตว็ดกลาง 6 57.92 44.17 38.00 41.67 45.44 41.54 3.90 

48 บ้านไร่ (สำนักงาน ฯ) 25 57.73 40.60 43.50 39.50 45.33 39.78 5.55 

49 บ้านดอนระเบียง 5 56.95 40.00 46.30 38.00 45.31 37.67 7.64 

50 บ้านบึงบอน 19 62.24 37.63 40.95 40.13 45.24 36.34 8.90 

51 บ้านหว้ยตม 11 57.73 43.64 37.32 40.68 44.84 42.50 2.34 

52 บ้านสารจติร 30 56.78 45.00 40.42 36.83 44.76 
46.39 -1.63 

53 บ้านแม่ราก 3 55.75 43.33 39.83 40.00 44.73 35.31 9.42 

54 บ้านวังธาร 7 58.18 45.71 37.43 36.79 44.53 35.60 8.93 

55 วัดปากน้ำ 23 58.02 38.91 40.11 39.78 44.21 40.00 4.21 

56 วัดแสนตอ 9 51.69 42.22 43.89 38.89 44.17 43.56 0.61 

57 บ้านหว้ยเจรญิ 3 63.50 36.67 42.67 33.33 44.04 35.38 8.66 

58 บ้านแม่ทุเลา 11 63.36 36.82 41.18 34.32 43.92 37.88 6.04 

59 แม่สานสามัคคี 8 53.00 41.25 46.00 35.00 43.81 34.32 9.49 

60 อนุบาลทุ่งเสล่ียม (บา้นเหมืองนา) 55 60.22 42.82 39.89 32.32 43.81 41.04 2.78 

61 ไชยะวทิยา 32 61.07 39.06 39.94 35.08 43.79 33.37 10.42 

62 บ้านแม่ทุเลาใน 3 65.50 41.67 39.50 28.33 43.75 41.49 2.27 

63 บ้านวังไฟไหม้ 5 59.20 37.00 38.30 39.00 43.38 48.61 -5.23 

64 วัดป่าถ่อน 4 60.00 43.75 32.00 37.50 43.31 40.11 3.20 

65 บ้านกลางดง 14 59.75 37.50 38.04 36.79 43.02 43.22 -0.20 

66 วัดโบราณหลวง 9 58.78 38.33 40.44 34.44 43.00 41.93 1.07 

67 บ้านดงย่าปา 10 55.43 41.00 40.80 34.00 42.81 35.05 7.76 

68 บ้านหัวฝาย 6 62.92 26.67 40.58 40.83 42.75 46.87 -4.12 

69 บ้านปากสิน (ตน้ประชานุเคราะห์) 21 56.11 35.71 43.71 35.36 42.72 41.00 1.72 
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70 บ้านนา 5 52.80 50.00 45.50 22.50 42.70 52.61 -9.91 

71 บ้านดงไทยวทิยา 15 53.87 29.33 47.60 39.50 42.58 38.06 4.51 

72 มิตรภาพท่ี 38 (บา้นหนองเรยีง) 3 49.75 43.33 43.00 34.17 42.56 39.91 2.65 

73 บ้านสุเม่น 16 55.45 35.63 39.47 39.69 42.56 36.66 5.91 

74 บ้านปากสาน 2 47.63 37.50 36.25 48.75 42.53 42.48 0.06 

75 บ้านหว้ยต่ิง 1 60.75 35.00 29.00 45.00 42.44 42.03 0.41 

76 หมอนสูงประชาสรรค์ 5 55.85 38.00 31.90 42.00 41.94 35.05 6.89 

77 บ้านดอนจันทร ์ 18 55.19 36.11 44.69 31.67 41.92 39.49 2.43 

78 บ้านขอนซุง 8 59.72 41.25 38.75 27.81 41.88 39.00 2.88 

79 บ้านพระปรางค์ 7 57.04 33.57 43.36 33.21 41.80 28.74 13.06 

80 บ้านบุ่งสัก 3 58.50 36.67 40.00 31.67 41.71 
ไม่สอบ #VALU 

81 วัดคลองกระจง 16 53.78 35.00 47.56 29.38 41.43 37.30 4.13 

82 บ้านศาลาไก่ฟุบ 3 60.25 33.33 43.17 28.33 41.27 35.79 5.48 

83 บ้านวังยายมาก 4 64.19 22.50 29.63 48.13 41.11 52.06 -10.95 

84 บ้านหนองผักบุ้ง 4 58.56 36.25 34.63 35.00 41.11 41.07 0.04 

85 บ้านหนองแหน(อ.ศรนีคร) 3 58.67 33.33 38.00 34.17 41.04 41.76 -0.71 

86 เชงิผา 11 55.56 33.64 40.73 33.18 40.78 40.03 0.75 

87 บ้านฝ่ังหม่ิน 9 51.92 35.00 40.44 35.56 40.73 
39.03 1.70 

88 บ้านทุ่งพล้อ 5 51.50 35.00 36.90 39.00 40.60 37.25 3.36 

89 บ้านโซกเปอืย 4 63.38 36.25 35.75 26.88 40.57 29.59 10.98 

90 บ้านโซกม่วง 16 54.39 38.44 35.41 33.28 40.38 33.36 7.02 

91 วัดกรงทอง 7 60.96 31.43 42.29 26.79 40.37 41.09 -0.72 

92 บ้านหนองรังสิต 17 49.57 41.47 36.21 34.12 40.34 35.65 4.69 

93 บ้านป่างิ้ว (ราษฎรบ์ำรุง) 2 53.75 32.50 43.75 31.25 40.31 32.41 7.90 

94 บ้านท่ามักกะสัง 12 59.98 30.83 39.33 30.83 40.24 40.05 0.19 

95 บ้านดงยาง 7 57.11 32.86 44.36 26.07 40.10 35.93 4.17 

96 บ้านโป่งฝาง 3 55.67 33.33 36.33 35.00 40.08 21.69 18.40 

97 บ้านแม่บ่อทอง 3 55.33 35.00 35.17 34.17 39.92 34.00 5.92 

98 วัดบ้านคลอง 9 52.97 31.67 34.67 38.33 39.41 33.23 6.19 

99 บ้านเตว็ดนอก (สรอ้ยสนประชาสรรค์) 9 51.42 31.67 33.89 40.28 39.32 
40.91 -1.60 

100 บ้านวังทอง 6 57.04 30.00 39.42 29.58 39.01 34.07 4.95 

101 บ้านหว้ยหยวก 1 46.50 60.00 14.50 35.00 39.00 45.25 -6.25 

102 บ้านหนองบัว (อ.ศรนีคร) 12 59.75 26.67 38.96 30.42 38.95 42.26 -3.31 

103 บ้านธารน้ำทิพย์ 13 52.94 33.08 37.42 31.73 38.79 31.71 7.09 

104 บ้านราวต้นจันทน์ 17 52.15 30.59 39.38 32.35 38.62 35.63 2.99 

105 วัดเกาะ 8 49.91 25.00 38.81 40.31 38.51 41.01 -2.51 

106 บ้านลานตาเมอืง 15 52.32 31.67 34.77 35.00 38.44 
35.39 3.05 
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107 บ้านเขาดินไพรวัน 28 56.71 31.25 37.41 28.30 38.42 34.62 3.80 

108 บ้านบึงสวย 9 50.89 28.89 38.33 35.28 38.35 41.14 -2.79 

109 บ้านวังพิกุล 14 49.52 39.29 35.04 29.46 38.33 31.22 7.11 

110 ประชาอุทิศ 1 59.75 30.00 28.50 35.00 38.31 30.81 7.50 

111 บ้านสันติสุข 10 47.83 37.50 37.85 30.00 38.30 43.78 -5.48 

112 วัดศริบูิรณาราม 4 48.25 38.75 29.25 36.88 38.28 42.94 -4.66 

113 วัดวังค่า 1 57.25 30.00 40.50 25.00 38.19 22.75 15.44 

114 บ้านสะท้อ 8 56.19 37.50 32.50 26.25 38.11 39.42 -1.31 

115 บ้านปากคลองแดน 3 58.33 33.33 35.17 25.00 37.96 45.44 -7.48 

116 บ้านวังแร่ 9 61.49 32.22 34.50 23.61 37.96 37.26 0.70 

117 บ้านซ่าน 20 56.40 28.00 33.35 34.00 37.94 38.51 -0.57 

118 บ้านทุ่งมหาชัย 4 51.63 28.75 36.88 34.38 37.91 32.16 5.75 

119 บ้านนาขุนไกร 2 49.25 37.50 33.50 31.25 37.88 34.36 3.51 

120 บ้านท่าชัย 8 52.41 32.50 31.13 34.38 37.61 42.09 -4.48 

121 วัดบ้านเหมอืง 3 62.00 26.67 30.83 30.83 37.58 46.63 -9.05 

122 บ้านดงจันทน์ 9 53.64 29.44 36.28 30.83 37.55 38.06 -0.51 

123 บ้านแม่คุ 13 47.52 37.31 38.04 26.73 37.40 29.93 7.47 

124 บ้านโคกกะทอื 8 49.56 30.63 38.63 30.31 37.28 34.44 2.85 

125 บ้านดอยไก่เขีย่ 2 56.38 27.50 37.75 27.50 37.28 40.19 -2.91 

126 บ้านวังตามน (นอ้ยประชาสรรค์) 8 51.25 36.25 39.00 22.50 37.25 31.45 5.81 

127 บ้านแม่สำ 3 51.92 35.00 36.17 25.83 37.23 31.86 5.37 

128 บ้านคลองแหง้ 4 59.31 28.75 32.50 28.13 37.17 34.53 2.64 

129 บ้านหนองกลับ 22 48.48 27.73 41.11 31.25 37.14 34.77 2.37 

130 บ้านหนองยาว 5 49.15 19.00 42.10 37.50 36.94 39.92 -2.98 

131 บ้านป่ากล้วย 20 51.39 28.50 33.43 33.38 36.68 31.66 5.01 

132 บ้านสันติพิทยาคาร 3 55.58 30.00 29.00 31.67 36.56 36.02 0.55 

133 หนองออ้บำเพ็ญ 9 51.31 30.00 37.17 27.50 36.50 34.49 2.01 

134 บ้านหมอนสูง 9 49.53 30.56 35.61 28.06 35.94 31.81 4.13 

135 ชุมชนบ้านคลองยาง 4 50.50 25.00 35.13 32.50 35.78 41.73 -5.95 

136 บ้านป่าคา 4 46.44 32.50 31.38 31.88 35.55 39.71 -4.16 

137 บ้านเกาะตาเล้ียง (ทองดีประชานุกูล) 11 48.20 28.64 36.14 29.09 35.52 40.45 -4.94 

138 บ้านลำโชค 3 40.08 23.33 41.83 36.67 35.48 35.66 -0.18 

139 บ้านธารชะอม 13 47.19 30.38 34.46 28.85 35.22 37.73 -2.51 

140 ไทยรัฐวทิยา 30 (ศรสัีงวร) 5 50.65 28.00 34.40 27.50 35.14 41.37 -6.23 

141 บ้านหว้ยโป้ 9 48.00 29.44 32.17 30.56 35.04 31.66 3.38 

142 บ้านปากคะยาง 28 46.75 28.93 35.61 28.39 34.92 31.73 3.19 

143 บ้านผาเวยีง 20 47.34 30.25 34.08 27.50 34.79 33.07 1.73 
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144 บ้านท่าโพธิ ์ 9 49.36 25.00 31.06 32.50 34.48 33.34 1.14 

145 บ้านแม่ท่าแพ 17 42.86 24.12 34.44 35.59 34.25 35.46 -1.21 

146 บ้านแม่เทิน 33 48.97 26.97 32.18 28.86 34.25 33.30 0.95 

147 บ้านแม่ฮู้ 9 47.06 23.89 34.22 31.67 34.21 33.76 0.45 

148 บ้านหว้ยไคร ้ 22 44.42 25.68 34.18 31.14 33.86 33.18 0.68 

149 บ้านเกาะน้อย 5 49.70 25.00 36.60 24.00 33.83 37.57 -3.75 

150 บ้านบึงงาม 6 46.08 27.50 34.83 26.67 33.77 36.11 -2.34 

151 บ้านหนองหมื่นชัย 6 48.17 25.83 31.58 27.50 33.27 29.49 3.79 

152 บ้านแม่สาน 8 44.00 21.25 35.63 27.81 32.17 29.52 2.66 

153 วัดภูนก 9 45.22 25.00 30.56 26.67 31.86 34.85 -2.99 

154 บ้านโป่งตีนต่ัง 2 34.50 32.50 24.50 32.50 31.00 
28.38 2.63 

155 บ้านป่ายาง 3 47.00 20.00 36.00 20.83 30.96 40.00 -9.04 

156 วัดไทรย้อย 1 42.00 20.00 35.50 25.00 30.63 39.25 -8.63 

157 บ้านสันหบี 13 40.60 25.38 29.92 25.96 30.47 41.14 -10.68 

158 บ้านรอ้งตลาด (ประชานุเคราะห์) 4 34.81 22.50 30.25 25.63 28.30 32.43 -4.13 

159 บ้านหนองออ้ (ราษฏร์สามัคค)ี 1 39.75 25.00 23.00 22.50 27.56 
ไม่สอบ   

160 บ้านปางสา 4 41.50 15.00 28.25 23.13 26.97 32.07 -5.10 

หมายเหตุ โรงเรยีนบ้านศรสีวรรค์  วัดวังใหญ่ บ้านหนองกระด่ีฯ และวัดปากคลองชา้ง ไม่มีนักเรยีน ป.6       
 

(ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2561 โรงเรยีนมีท้ังหมด 164 โรงเรยีน) 
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5.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 3 ปกีารศึกษา 2561  

 เรยีงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยรวม   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

 ท่ี 

ระดับ 

วิชา คะแนนเฉลีย่ (Mean) คะแนน

เฉลี่ย

รวม 

เทียบ

เขต ผู้เขา้

สอบ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับเขตพืน้ท่ี 541 51.32 25.40 33.52 25.96 34.05   

ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71 3.66 

ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50 3.45 

ระดับโรงเรยีน               

1 เทวัญอำนวยวทิย์ 9 67.89 32.00 38.44 28.22 41.64 7.59 

2 บา้นป่าเลา 10 63.50 34.00 39.20 27.20 40.98 6.93 

3 บา้นกลางดง 10 66.60 32.00 37.40 26.00 40.50 6.45 

4 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารวีทิยา) 14 62.50 31.14 41.14 24.43 39.80 5.75 

5 บา้นบงึบอน 12 55.67 34.33 36.50 27.33 38.46 4.41 

6 บา้นท่ามักกะสงั 11 56.18 29.09 33.82 30.73 37.46 3.41 

7 บา้นขอนซงุ 6 53.67 31.33 36.67 28.00 37.42 3.37 

8 บา้นสุเม่น 6 56.17 26.67 35.00 28.67 36.63 2.58 

9 บา้นวังพกิุล 11 52.64 32.00 35.45 24.55 36.16 2.11 

10 บา้นดงคู ่ 20 52.85 27.20 35.50 28.80 36.09 2.04 

11 บา้นสามหลัง (ประชารังสรรค์) 13 57.31 28.00 33.69 24.77 35.94 1.89 

12 บา้นหนองแหน 12 57.50 27.33 32.33 26.17 35.83 1.78 

13 บา้นดงไทยวทิยา 21 53.43 24.57 36.10 28.48 35.65 1.60 

14 บา้นเตว็ดนอก (สรอ้ยสนฯ) 6 50.67 32.67 32.33 26.33 35.50 1.45 

15 บา้นซ่าน 19 52.63 24.84 36.63 27.89 35.50 1.45 

16 บา้นแม่ท่าแพ 14 54.21 24.00 34.86 28.00 35.27 1.22 

17 บา้นวัดโบสถ ์ 5 54.40 32.00 31.60 21.60 34.90 0.85 

18 บา้นป่ากลว้ย 17 55.47 21.65 32.35 27.53 34.25 0.20 

19 บา้นหว้ยไคร้ 23 51.52 23.30 35.48 26.61 34.23 0.18 

20 บา้นโซกม่วง 13 51.31 26.77 32.46 26.00 34.14 0.09 

21 บา้นป่ากุมเกาะ 10 53.00 25.20 31.20 26.60 34.00 -0.05 

22 บา้นเกาะตาเลี้ยง (ทองดฯี) 6 53.50 27.33 29.67 23.67 33.54 -0.51 

23 บา้นหนองบัว 15 52.00 24.00 30.40 26.67 33.27 -0.78 
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24 บา้นแม่เทนิ 31 51.19 22.97 33.61 24.90 33.17 -0.88 

25 บา้นปากคะยาง 19 47.95 26.32 34.32 22.63 32.81 -1.25 

26 บา้นวังแร่ 9 49.67 22.22 28.44 29.56 32.47 -1.58 

27 บา้นหนองรังสติ 14 47.36 24.00 33.00 25.00 32.34 -1.71 

28 บา้นท่าโพธิ ์ 19 48.05 23.37 32.11 25.79 32.33 -1.72 

29 บา้นหว้ยโป้ 18 47.39 22.67 31.00 27.44 32.13 -1.93 

30 ไชยะวทิยา 16 49.31 19.25 31.88 27.00 31.86 -2.19 

31 บา้นสารจติร 28 46.64 22.86 32.79 24.07 31.59 -2.46 

32 บา้นวังลกึ (ยุวนาฎชนทูศิ) 9 45.00 24.89 31.33 23.33 31.14 -2.91 

33 วัดปากนำ้ 20 43.25 25.00 32.00 23.40 30.91 -3.14 

34 บา้นสันหบี 32 43.53 23.50 31.63 24.38 30.76 -3.29 

35 บา้นผาเวยีง 26 45.35 22.77 29.62 25.15 30.72 -3.33 

36 บา้นธารชะอม 9 45.67 21.33 32.67 22.44 30.53 -3.52 

37 ชุมชนบา้นคลองยาง 8 44.75 22.00 30.50 24.50 30.44 -3.61 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทางพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้นําแนวทางการพัฒนาการศึกษา จากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปี 

2563 และบริบทต่างๆที่เก่ียวข้องมาเช่ือมโยงกับอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจําปงีบประมาณพ.ศ.2563 โดยมรีายละเอยีดดังนี้  

           1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี๔๐ ก  ๖ เมษายน ๒๕๖๐  
มาตรา๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ

การศกึษาภาคบังคับอย่างมคุีณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐตอ้งดําเนนิการใหเ้ด็กเล็กไดรั้บการดูแลและพัฒนาก่อนเขา้รับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย

จิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ภาคเอกชนเขา้มสี่วนร่วมในการดําเนนิการดว้ย 

รัฐตอ้งดําเนนิการใหป้ระชาชนไดรั้บการศกึษาตามความตอ้งการในระบบต่างๆรวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีการเรยีนรู้

ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก

ระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการกํากับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากลทัง้นี้ตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาตซิึ่งอย่างนอ้ยตอ้งมบีทบัญญัตเิก่ียวกับการจัดทําแผนการ

ศกึษาแห่งชาต ิและการดําเนนิการและตรวจสอบการดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษาแหง่ชาตดิว้ย 

การศกึษาทั้งปวงตอ้งมุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนด ีมวีนิัยภูมใิจในชาตสิามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของ

ตนและมคีวามรับผดิชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาต ิ

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม

วรรคสาม รัฐตอ้งดําเนนิการใหผู้ข้าดแคลนทุนทรัพย์ไดรั้บการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศกึษาตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพื่อ

เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ

กลไกทางภาษรีวมทัง้การใหผู้้บริจาคทรัพย์สินเขา้กองทุนไดรั้บประโยชน์ในการลดหย่อนภาษดีว้ยทัง้นี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติซึ่งกฎหมายดังกลา่วอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอสิระและกําหนดให้มกีารใช้จ่าย

เงนิกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
           สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตฉิบับที่12(พ.ศ.2560-2564)สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ5ปซีึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ20ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการพัฒนา

ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564)มหีลักการที่สําคัญคือ 

1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง

สมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จําเป็น
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สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและ

เปดิโอกาสใหกั้บทุกคนในสังคมไดด้ําเนนิชีวติที่ดมีคีวามสขุและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยดึ“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวติและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนให้

มคีวามเป็นคนที่สมบูรณ์มีวนิัยใฝ่รู้มคีวามรู้มทีักษะมีความคิดสร้างสรรค์มทีัศนคตทิี่ดรัีบผิดชอบต่อสังคมมจีริยธรรม

และคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนใหใ้ช้

ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม 

3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา

แลว้ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”หรอืเป็นคตพิจน์ประจําชาตวิ่า“มั่นคงมั่งค่ังยั่งยนื” 

4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปีมาเป็น

กรอบในการกําหนดเปา้หมายที่จะบรรลุใน 5 ปแีรกและเปา้หมายในระดับย่อยลงมาควบคู่กับกรอบเปา้หมายที่ยั่งยนื (SDGs) 
5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก

การเพิ่มผลติภาพการผลติบนฐานของการใช้ภูมปิัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด“หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน5ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เปา้หมายระยะยาว” 

3. แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2560 - 2579 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579เพื่อใช้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นําไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ

พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่สําคัญของแผนคือ

การมุ่งเนน้การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศกึษาเพื่อการมงีานทําและสร้างงานไดภ้ายใต้

บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทัง้ความเป็น

พลวัตรเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวขา้มกับดักประเทศที่มีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแลว้ซึ่งภายใตก้รอบ

แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5

ประการได้แก่การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(Access)ความเท่าเทียมทางการศึกษา(Equity)คุณภาพการศึกษา

(Quality)ประสทิธภิาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง(Relevancy) ในระยะ 15 ปขีา้งหนา้ดังนี้ 

วสัิยทัศน์ : คนไทยทุกคนไดรั้บการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างมคุีณภาพดํารงชีวติอย่างเป็น

สุขสอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที2่1 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศกึษาที่มคุีณภาพและมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองด ีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอ้งกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาตแิละยุทธศาสตร์ชาต ิ

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้จักสามัคคีและ

ร่วมมอืผนกึกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

4. เพื่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 
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ยุทธศาสตร์ 

1. การจดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาต ิ
2. การผลติและพัฒนากําลังคนการวจิัยและนวตักรรมเพือ่สร้างขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศกึษา 

5. การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6. การพัฒนาประสทิธภิาพของระบบบริหารจดัการศกึษา  

4.แผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่12 (พ.ศ.2560-

2564) โดยไดน้้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดําเนนิงานและสอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนด

สาระสําคัญดังนี้ 

วสัิยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้คีวามรู้คู่คุณธรรมมคุีณภาพชีวติที่ดมีคีวามสุขในสงัคม” 

พันธกจิ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศกึษาของประชาชนอยา่งทั่วถึงเท่าเทยีม 

3. พัฒนาระบบบริหารจดัการการศกึษาตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศกึษาฯ 
1. คุณภาพการศกึษาของไทยดขี้ึนคนไทยมคุีณธรรมจริยธรรมมภีูมคุ้ิมกันต่อการเปลีย่นแปลง

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. กําลังคนไดรั้บการผลติและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. มอีงค์ความรู้เทคโนโลยนีวตักรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื 

4. คนไทยไดรั้บโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวติ 
5. ระบบบริหารจัดการการศกึษามปีระสทิธภิาพ และทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล 

 

5. นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศกึษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

         หลักการ  

          1. ให้ ค วาม ส ำ คัญ กับ ป ระ เด็ น คุณ ภ าพ และป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ทุ กมิ ติ  ทั้ งผู้ เ รี ย น  ค รูแล ะ                            

บุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เป็น

การศกึษาตลอดชีวติ 

          2. บู รณ าการการทำงาน ร่วม กันระหว่ า งส่ วน ราชการหลั ก   อ ง ค์การมห าชน ในกำ กับ                       

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                    

ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้   เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาค

ประชาชน  ตามนโยบายประชารัฐ 
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        ระดับก่อนอนุบาล  

        เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านสุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกต ิ 

        ระดับอนบุาล  

        เนน้สร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะทีส่ำคัญ

ดา้นต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมนิตนเอง 

        ระดับประถมศกึษา 

        มุ่งคำนงึถึงพหุปัญญาของผูเ้รียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดว้ยจุดเนน้   ดังนี้  

1. ปลูกฝังความมรีะเบยีบวนิัย ทัศนคตทิี่ถูกตอ้ง โดยใช้กระบวนการลูกเสอืและยุวกาชาด                            

2. เรียนภาษาไทย เนน้เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้วชิาอื่น  

3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม่) เนน้เพื่อการสื่อสาร  

4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning   เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์

จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์ มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ

จัดการเรยีนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหม้ากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดจิทิัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดจิทิัลเป็นเครื่องมอืการเรียนรู้  

6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมเีหตุผลและเป็นขัน้ตอน(Coding) 

7. พัฒนาครูใหม้คีวามชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding) 

8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจติสาธารณะ 

                 ระดับมัธยมศกึษา 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศกึษาดว้ยจุดเนน้ดังนี้  

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่าม 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมงีานทำ 

เช่น ทักษะดา้นกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

                 การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัต ิ 

1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส รวมทัง้ใช้จ่าย งบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ระเบยีบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง  

2. จัดทำฐานขอ้มูล (Big Data) ของกระทรวงศกึษาธกิาร  ใหค้รบถ้วน ถูกตอ้ง ทันสมัย                       

3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการ  

4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธกิารใหเ้กิดความคล่องตัว  หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย  

ใหผู้บ้ริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  
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5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง 

ตามความตอ้งการจำเป็น ใหแ้ก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมภิาค  

6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยจัด

การศกึษา 

7. เร่งทบทวน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาล  

8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงานต้องศึกษา  ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่นอ้ยลง ซึ่งจำเป็นตอ้งมกีารควบรวมโรงเรียน ใหพ้จิารณาสื่อสารอธบิายทำความเขา้ใจที่

ชัดเจนกับชุมชน  

9. วางแผนการใช้อัตรากำลั งครู  โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล  และครูระดับอาชีวศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้

และทักษะในดา้นพหุปัญญาของผูเ้รียน  

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด  นำเสนอต่อคณะกรรมการ

ศกึษาธกิารจังหวัด  และขับเคลื่อนสู่การปฏบิัตอิย่างเป็นรูปประธรรม  

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และศึกษาธิการภาคมีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 

ตดิตาม ประเมนิผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

วสัิยทัศน์ 

มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้คีวามรู้คู่คุณธรรม มทีักษะชีวติที่มัน่คงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

วัฒนธรรมองค์กร 

รับผดิชอบ  สามัคคี  มวีนิยั 

พันธกจิ 

1.จัดการศกึษาเพือ่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบนัหลักของชาตแิละการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใหม้ทีักษะวชิาการ ทกัษะชีวติ ทักษะวชิาชีพ และคุณลักษณะ   ใน

ศตวรรษที่ 21 มคุีณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นเปา้หมายในการ

พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

3.ส่งเสริมและพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นบุคคลมอือาชีพ 

4.สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลือ่มลำ้ ใหผู้เ้รียนทุกคนไดรั้บบริการทางการศกึษาอยา่งทั่วถึงและ

เท่าเทยีม 

5.บรหิารจัดการแบบมสี่วนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล บูรณาการจัดการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลั (Digital 

Technology)เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

เป้าหมาย 

1.ผูเ้รยีนมคีวามรักในสถาบนัหลักของชาต ิและยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข มทีัศนคตทิีถู่กตอ้งตอ่บา้นเมอืง เป็นพลเมอืงด ีมคุีณธรรม จริยธรรมมค่ีานยิมที่พงึประสงค์ มจีติ

สาธารณะ รับผดิชอบต่อสังคมและผูอ้ืน่ 

2.ผูเ้รียนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ศลิปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ไดรั้บการ

พัฒนาอยา่งเตม็ตามศักยภาพ 

3.ผูเ้รียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มคีวามรู้ มทีักษะ มสีมรรถนะตาม

หลักสตูรและคุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 มสีุขภาวะที่เหมาะสมตามวยั มคีวามสามารถพึ่งพาตนเอง ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง พร้อมก้าวสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4.ผูเ้รยีนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพิเศษ กลุม่ชาตพิันธ์ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และกลุม่ที่อยูใ่นพื้นที่ห่างไกล 

ทุรกันดารไดรั้บการศกึษาอยา่งทั่วถึง เทา่เทยีม และมคุีณภาพพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 

5.ครู มอีดุมการณ์และจติวญิญาณความเป็นครู เป็นผูน้ำทางวชิาการ ใฝ่เรียนรู้ มทีักษะการจัดการเรยีนรูท้ี่

หลากหลายตอบสนองผูเ้รียนเปน็รายบุคคล สร้างสรรค์นวัตกรรม และมทีักษะในการใช้เทคโนโลย ี

6.ผูบ้ริหารสถานศกึษา มภีาวะผูน้ำทางวชิาการ บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง  

7.สถานศกึษา มสีภาพแวดลอ้ม สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ร่วมมอืกับชุมชน ภาคเอกชน 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการจัดการศกึษา 
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8.สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มวีัฒนธรรมการทำงานเชิงบูรณาการ   ใช้ขอ้มลู

สารสนเทศและใช้เทคโนโลยดีจิทิัล(Digital Technology) ในการขับเคลือ่นคุณภาพ กำกับ ตดิตาม ประเมินและรายงาน

ผลอยา่งเปน็ระบบ  

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที ่1 จัดการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศกึษาที่มคุีณภาพ มมีาตรฐานและลดความ   เหลื่อมลำ้

ทางการศกึษา 

กลยุทธ์ที ่5 เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง 

แนวทางการดำเนนิงาน 

1. นอ้มนำพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวถีิประชาธปิไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ โดยผา่นกระบวนการสภานกัเรยีน 

3. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์ผ่านหลักสตูรและ

กระบวนการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์และความเป็นพลเมอืง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสตูร ปลูกฝังความมรีะเบยีบวนิัย ทัศนคตทิี่ถูกตอ้ง โดยผ่านกระบวนการลูกเสอื

และยุวกาชาด 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาตามแนวศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และ

สอดคลอ้งกับนโยบายทีส่ำคัญโดยผา่นโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต และสถานศกึษาพอเพยีง 

6. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกับภัยอาชญากรรม สิ่งเสพตดิ ภัยพบิตัจิากธรรมชาต ิภยัจากโรคอุบัติ

ใหม ่ภัยจากไซเบอร์ และมคีวามพร้อมในการรับมอืจากภัยต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

แนวทางการดำเนนิงาน 

1. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพเด็กใหม้พัีฒนาการรอบดา้นและสมดลุตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

พร้อมทัง้สร้างฐานการเรียนรู้เพื่อรักภาษาองักฤษ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาใหผู้เ้รียนสามารถอา่นออก เขยีนไดต้ามช่วงวัย เพื่อเปน็เครื่องมอืในการเรียนรู้ 

วชิาอื่น และสรา้งนสิัยรักการอ่าน การเขยีน 

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหผู้เ้รียนมคีวามมัน่ใจในการสื่อสารในทุกระดับช้ัน 

4. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ดว้ยวธิกีาร Active Learning และการจัดการ 

เรยีนรูใ้นเชิงแสดงความคิดเหน็ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรอืจากสถานการณ์จำลองผา่นการลงมอืปฏบิตั ิ

5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมเีหตุผลและเป็นขัน้ตอน (Coding) 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเพือ่สร้างทกัษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ 

และการมงีานทำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
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7. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพเิศษ(ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้ ี

ความสามารถพเิศษ) ใหเ้ต็มตามศักยภาพดว้ยรูปแบบที่เหมาะสม  สอดคลอ้งกับความตอ้งการ และความจำเป็นของแต่

ละบุคคล 

8. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศกึษาพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ สร้างจติสำนกึ 

รักษ์สิ่งแวดลอ้มและการบริหารจัดการขยะอยา่งเป็นระบบ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศกึษานำเทคโนโลยดีจิิทลั(Digital Technology) มาใช้ในการจดัการเรียนรูแ้ก่ 

ผูเ้รยีนตามความตอ้งการและความถนัดเป็นรายบุคคล สร้างสังคมฐานความรู้(Knowledge-Based)  

10. ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ ศลิปหตัถกรรม และสนบัสนุนการจดัหอ้งเรียนส่งเสริม 

ความสามารถพเิศษ 

11. นเิทศ ตดิตามและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษา 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

  แนวทางการดำเนนิงาน 

1. พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษาทุกประเภท ใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ มศีักยภาพ 

มคุีณธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ดว้ยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

(Professional Learning Community:PLC) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ใหจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยวธิกีาร Active Learning การจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมเีหตุผลและเปน็ขัน้ตอน(Coding) 

4. พัฒนาครูใหม้คีวามชำนาญในการสอนภาษาองักฤษและภาษาคอมพวิเตอร์(Coding)และใช้เทคโนโลยดีจิทิัล

เป็นเครื่องมอืในการจัดการเรียนรู้ 

5. สร้างขวัญ กำลงัใจ ยกยอ่ง เชิดชูเกียรต ิผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา ทีม่ผีลการปฏบิัตงิานที่

เปน็เลศิ 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาท่ีมคีุณภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศกึษา 

 แนวทางการดำเนนิงาน 

           1.ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไ้ดรั้บโอกาสในการเขา้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงมคุีณภาพและ

เสมอภาค 

           2.สร้างความเขม้แข็งของระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนการส่งเสริมความประพฤตนิักเรียน และ

การสรา้งภมูคุ้ิมกันทางสังคม 

           3.ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งในการจัดการศกึษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กดอ้ยโอกาสทีไ่ม่อยู่ในทะเบยีน

ราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาต ิเดก็พลดัถ่ิน เด็กต่างดา้ว เด็กไทยที่ไมม่เีลขประจำตัวประชาชน เป็นตน้ 

          4.ส่งเสริมสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยใีนการจัดการศกึษา อาท ิการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทางไกลผา่น

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยี

การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมแบบใหม่ (New Distance Learning Information Television : New DLTV)ใหค้รอบคลุม

ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 
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กลยุทธ์ท่ี 5 เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

แนวทางการดำเนนิงาน 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ใหเ้ปน็สำนักงานมาตรฐานและเขตพื้นที่คุณธรรมนำสู ่

เขตสุจริต 

2. พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏบิัต ิกำกับ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

เพื่อการบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยดีจิทิัลเพื่อการจัดการศกึษา ทีม่มีาตรฐานเชื่อมโยงและเขา้ถึงได ้

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหเ้ขม้แข็ง 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศกึษาโดยใช้เครอืข่ายโรงเรียน โรงเรียน และหอ้งเรียน 

 เป็นฐาน 

6. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อยา่งต่อเนื่อง และยั่งยนื 

7. ส่งเสริม สนับสนุนคณะกรรมการสถานศกึษาผูป้กครอง ชุมชน สงัคม และสาธารณชน ใหม้คีวามรู้  

ความเขา้ใจ สรา้งความตระหนกัในการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการมสี่วนร่วมรับผดิชอบใน

การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
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จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

จุดเน้น ด้านผู้เรยีน 

1. เด็กด ี - รักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์

            - มวีนิัย  รับผดิชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต จติอาสา อยู่อยา่งพอเพยีงและรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  

2. จบ อนุบาล 3 มคีวามพร้อมทุกดา้น และรักภาษาองักฤษ 

3. จบ ป.1 อา่นออก เขียนได ้ ลายมอืงามและคิดเลขเป็น 

4. จบ ป.3 อ่านคลอ่ง เขยีนคล่อง  มทีักษะ  การคิดคำนวณ  และคิดอย่างมเีหตผุล 

5. จบ ป.6 สื่อสารภาษาอังกฤษไดต้ามศักยภาพ 

6. จบ ม.3 รักและมทีักษะวชิาชีพตามความถนัด 

แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้นด้านผูเ้รยีน 

    1. บูรณาการกิจกรรม  ลูกเสอื-ยุวกาชาด   โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต สถานศกึษา  

              พอเพยีง โรงเรียนวถีิพุทธในสถานศกึษา 

2. จดักิจกรรม เนน้  ยำ้  จำ  ทอ่ง พยัญชนะ สระวรรณยุกต์ไทย และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

3. เรียนรู้โครงงาน ฝกึการคิดวเิคราะห์ ดว้ยการปฏบิัตจิริง 

       จุดเน้น ด้านครูผู้สอน 

1. รักและรู้จักเด็กทุกคน 

2. จดัการเรียนการสอน ดว้ยรูปแบบ Active  Learning และ STEM  

3. แก้ปัญหา พัฒนาจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ PLC 

       แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้นด้านครูผู้สอน 

          1. พัฒนาปรับปรุง แก้ไข การจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ PLC  

2. ซ่อมเสริม เตมิเต็ม ดว้ย New DLTV  

3. วัดและประเมนิผลตามมาตรฐานตัวช้ีวดั โดยใช้เครื่องมอืตามรูปแบบ ของ NT, RT, O-NET 

         จดุเน้น ด้านผู้บรหิาร 

1. นเิทศภายใน 100%  

2. ยดึหลักธรรมาภบิาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการบริหาร  

3. แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการศกึษาดว้ยกระบวนการ PLC  

         แนวทางการพัฒนาตามจุดเนน้ด้านผู้บรหิาร 

1.พัฒนาปรับปรุง แก้ไข การบริหารจัดการศกึษาดว้ยกระบวนการ PLC  

2.นเิทศภายใน โดยยดึหอ้งเรียนเป็นสำคัญ 

..................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 สรุปงบประมาณโครงการ 

 แผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ/บาท ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

  กลยุทธท์ี่ 1  จัดการศกึษาเพือ่ความม่ันคง     

1 โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ 100% 50,000 น.ส.รจนา จริะเดชประไพ 

2 โครงการปลอดขยะและประหยัดพลงังาน(คาร์บอนต่ำ)ปี 2563 30,000 นางสาวสุริรัชต์ ดลีน้ 

3 โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งการจัดกิจกรรมลูกเสอื สำนักงานเขต 210,000 นางนรินทร์ กรายทอง 

  พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 สู่ความเป็นเลศิ   กลุ่มสง่เสริมการจัดการศกึษา 

                                                               รวมกลยุทธ์ท่ี 1 290,000   

  กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน     

1 โครงการแขง่ขันกีฬานักเรียน สพป.สโุขทัย 2 ประจำปกีารศกึษา 2562 300,000 นางสุรีรัชต์ ดลีน้/กลุ่มสง่เสริมฯ 

2 โครงการเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานที่เชือ่มโยงสู่การสร้างอาชพีและการมงีานทำ          230,000  น.ส.สรญารักษ ์ปานดำ/กลุ่มนเิทศฯ 

  สำหรับนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน้      น.ส.ศริิพร ใจทมิ 

3 โครงการการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการจัดการเรียนรู้วทิยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง         100,000  นางศุภจติ มาตมุงคุณ 

  สำหรับครูระดับประถมศกึษา   นายมุนนิทร มาตมุงคุณ 

4 มหกรรมทกัษะวชิาชพี “ตลาดนัดนกัเรียน : Student Market  สุโขทัย เขต 2”          100,000  น.ส.สรญารักษ์ / น.ส.ศริิพร   

5 โครงการย้อนรอยอักษรไทย"ลายสอืไทย"และรักษ์ภาษาไทยเนื่อง          60,000  นางพจมาน หาญกลา้ 

  ในวันภาษาไทยแห่งชาต ิป ี2563   นายยศวัฒน์ พุฒตาล 

6 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฯ          150,000  นางศุภจติ มาตมุงคุณ 

7 โครงการนอ้มนำพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของในหลวงรัชการที่ 10          30,000  น.ส.พมิลภัทร เกตแุกว้ 

8 โครงการยกระดับพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์          50,000  น.ส.ศริิพร ใจทมิ/น.ส.สรญารักษ์ 

9 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการออกแบบ          100,000  น.ส.นงนชุ พันธ์จุย้ 

   กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย     

10 โครงการส่งเสริมดนตรีไทยนาฎศลิปพ์ื้นบา้น          40,000  นางรัชน ีหาญพัฒนนยิม 

11 โครงการพัฒนาต่อยอดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69ป2ี562ภาคเหนอื          88,900  นางศุกลรัตน์  มิง่สมร/กลุ่มนเิทศฯ 

                                                               รวมกลยุทธ์ท่ี 2     1,248,900    

  กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา     

1 โครงการอบรมปฏบิัตกิารขับเคลื่อนกระบวนการ PLC(Professional Learning) 28,500 น.ส.ศริิพร ใจทมิ/กลุ่มนเิทศฯ 

   "ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพี"สู่สถานศกึษา   นายมุนนิทร มาตมุงคุณ 

2 โครงการการกลั่นกรองผลการปฏบิัตงิานของขา้ราชการครู 40,000 น.ส.ศริิลักษณ์ ภูอภริมย์ 
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  และบุคลากรทางการศกึษา สายงานบริหารสถานศกึษา   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 โครงการประเมนิสัมฤทธผิลการปฏบิตังิานในหนา้ที่ ผู้อำนวยการสถานศกึษา 55,000 นางจริาพร  หร่ิมเทศ 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 
โครงการยกย่องเชดิชูเกยีรตขิา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

37,500 นางนภิา   โต๊ะถม/กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5 
โครงการการเพิ่มศักยภาพการปฏบิัตงิานของครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมอือาชพี 

20,000 นางอัจฉรา ลมิปะพนัธุ์/กลุ่มพฒันาฯ 

6 
ประชุมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนเกษ๊ยณ ป2ี563 

100,000 นางนภิา   โต๊ะถม 

  
                                                             รวมกลยุทธ์ท่ี 3 

281,000   

  กลยุทธท์ี่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถงึบรกิารการศกึษาที่มีคณุภาพ     

  มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ำทางการศกึษา     

1 โครงการพัฒนานักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของ 234,300 น.ส.ทัศน ี บุญท/ีกลุม่นโยบายและแผน 

   โรงเรียนขนาดเล็ก   นางสุพฌิา  เมฆไหว 

2 โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา          72,000  นายศรัณยู  ยุบล/กลุ่มICT 

                                                               รวมกลยุทธ์ท่ี 4       306,300    

  กลยุทธท์ี่ 5 เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ     

1 โครงการ งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      2,500,000  น.ส.ณัฐชยาเจอืจาน/กลุ่มนโยบาย ฯ 

2 โครงการแกป้ญัหาความจำเป็นเร่งดว่น(รอบแรก157800รอบสอง375350)         533,150  นางสุพฌิา  เมฆไหว/กลุม่แผน 

3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563         105,000   นางสุพฌิา  เมฆไหว/กลุม่แผน 

4 โครงการบริหารจัดการและการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก          12,750  น.ส.ทัศน ีบุญท/ีกลุม่แผน 

5 โครงการจัดทำระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษา(Big Data) ป ี 63          32,000  
นายศรัณยู  ยุบล/กลุ่มICT 

6 โครงการ พัฒนาสำนกังานเขตพื้นทีแ่ละเพิ่มศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด 225,000 น.ส.คนงึ เลื่อนชดิ/กลุ่มอำนวยการ 

7 โครงการประชาสัมพันธ ์ 23,300 น.ส.มณีวรรณ หอมชื่น/กลุ่มส่งเสริมฯ 

8 โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปงีบประมาณ 2563         100,000  1. นางสาวสมศรี  /นางณัฎฐิญา 

9 โครงการการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา(ก.ต.ป.น.)         192,600  น.ส.ศริิพร  ใจทมิ/กลุ่มนเิทศฯ 

10 โครงการนเิทศบูรณาการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคณุภาพการศกึษา         150,000  นายมุนนิทร  มาตมุงคุณ 

                                                               รวมกลยุทธ์ท่ี 5     3,873,800  นางศุภจติ มาตมุงคุณ 

                           รวมโครงการ  32  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น    6,000,000    
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โครงการ  สถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 100 % 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีท่ี 5  ดา้น การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

สนองนโยบาย สพป. กลยุทธ์ที ่1 จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ผู้รับผดิชอบ  นายวรัิช  พัฒนพเิชียร, นางสาวปราณ ี เพง็จันทา, นางสาวรจนา  จริะเดชประไพ 

ระยะเวลาดำเนนิการ ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ยาเสพตดิเป็นปัญหาสำคัญระดับชาต ิที่รัฐบาลถอืเป็นนโยบายที่ตอ้งเร่งดำเนนิการแก้ไขอย่างจริงจัง ทัง้นี้

เพราะปัญหายาเสพตดิทีม่กีารแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยไดท้วคีวามรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ดา้นการเมอืง และ 

ความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจงึไดก้ำหนดใหป้ัญหายาเสพตดิเปน็วาระแหง่ชาต ิ 

ศูนย์อำนวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิแห่งชาต ิไดก้ำหนดเปา้หมายการดำเนนิงานปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ และใหก้ระทรวงศกึษาธกิารเป็นกลไกการขับเคลื่อนโดยใหส้ถานศกึษาจัดกิจกรรมสร้างภูมคุ้ิมกันและ

ปอ้งกันยาเสพตดิ โดยใหด้ำเนนิงานโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข เพือ่สร้างภูมคุ้ิมกันให้

นักเรียนไมไ่ปเก่ียวขอ้งกับยาเสพติด และสถานศกึษาไดรั้บการประเมนิผลการดำเนนิงาน 

รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิเสมา ป.ป.ส. ดังนัน้เพื่อใหก้ารขับเคลือ่นนโยบายการดำเนนิงานปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพตดิ ตามโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข ประสบความสำเร็จและบังเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยัเขต 2 จงึไดจ้ัดทำโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอด

ยาเสพตดิและอบายมุข 100 % 

2.  วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อใหผู้บ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานดา้นยาเสพติด และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งมีความรู้ 

ความเขา้ใจ เก่ียวกับนโยบายการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา ป ี2563 และแนวทาง 

การดำเนนิงานตามโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข และนำนโยบายไปสู่การปฏบิัต ิ

ที่เป็นรูปธรรม 

2.2  เพือ่ใหส้ถานศกึษามผีลการดำเนนิงานตามมาตรฐานฯ โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพติด และ

อบายมุข ได้ดำเนนิงานตามโครงการฯ อยา่งต่อเนือ่งและยัง่ยนื 

2.3 เพื่อใหน้ักเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 มภีมูคุ้ิมกันตนเอง 

สามารถปอ้งกันตนเองใหพ้น้จากยาเสพตดิ  

3.   เป้าหมาย 

            3.1  เชงิปรมิาณ 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานดา้นยาเสพตดิในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน-    

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 จำนวน 162 โรงเรียน 

2.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา จำนวน 37 โรงเรียน 
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3.2  เชงิคุณภาพ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่รับผดิชอบงานดา้นยาเสพตดิและบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง มคีวามรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ป ี2563 และแนวทาง 

การดำเนนิงานตามโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข และนำนโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ

2. สถานศกึษาในสังกัดมผีลการดำเนนิงานตามมาตรฐานฯ โครงการสถานศกึษาสขีาว 

ปลอดยาเสพตดิ และสามารถดำเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและยั่งยนื พร้อมทัง้ไดรั้บการยกย่อง ชมเชย และประกาศ

เกียรตคุิณจากหน่วยงานตน้สงักัด 

4.    กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน หมายเหต ุ

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมมอบนโยบายการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิในสถานศกึษา ป ี2563 และแนวทางการดำเนนิงาน

โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  

ประชุมรับมอบนโยบายการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ในสถานศกึษา ป ี2563 และแนวทางการดำเนนิงานโครงการ

สถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  

กิจกรรมที่ 2 ประเมนิโรงเรียนตามโครงการสถานศกึษาสขีาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จำนวน 37 โรงเรียน  และ

โรงเรียนประถมศกึษาที่มคีวามพร้อมรับการประเมนิตาม

โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

ประเมนิตนเอง และส่งแบบประเมินใหห้น่วยงานตน้สังกัด 

ออกประเมนิโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา จำนวน 37 

โรงเรียน และโรงเรียนประถมศกึษาที่มคีวามพร้อมรับ 

การประเมนิตามโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข 

สรุปผลการออกประเมนิสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิ และ

อบายมุข  

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิตามโครงการ

สถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุขและจัดทำ 

เกียรตบิัตรใหกั้บโรงเรียนที่ผ่านการประเมนิสถานศกึษาสขีาว

ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

สรุปผล และรายงานผลการดำเนนิงาน 

 

 

 

พ.ค.– ม.ิย. 63 

 

 

 

 

ม.ิย..-ก.ค. 63 

 

 

 

ก.ค. - ส.ค. 63 

 

 

 

ส.ค.- ก.ย. 63 

 

ส.ค.-ก.ย. 63 

 

 

 

ก.ย. 63 
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 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน หมายเหต ุ

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

2 

กิจกรรมที่ 3 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนที่มีพฤตกิรรมเสีย่ง 

ร่วมกับศูนย์ปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิอำเภอ 

ร่วมสุ่มตรวจปสัสาวะนักเรียนที่มพีฤตกิรรมเสี่ยง ร่วมกับ 

ศูนย์ปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิอำเภอ  

5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งเสลีย่ม อำเภอศรีสัชนาลัย  

อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก 

สรุปผล และรายงานผลการดำเนนิงาน 

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างพลังบวกโดยใช้โปรแกรมจติสังคมบำบัด 

กับโรงเรียนในพื้นที่เสีย่งปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา 

อบรมนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา 

สรุปผล และรายงานผลการดำเนนิงาน 

 

 

 

พ.ค. - ก.ย 63 

 

 

ก.ย 63 

 

 

พ.ค. - ก.ย 63 

ก.ย. 63 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

ระยะเวลา   วนัที่ 1 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ถึง วันที ่30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563 

สถานที่ดำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

6. งบประมาณ 

จำนวน  50,000-บาท (หา้หมื่นบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายรายละเอยีดดังนี้) 

กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง้บประมาณ งบประมาณท่ีใช ้ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมมอบนโยบายการปอ้งกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ป ี2563 และ

แนวทางการดำเนนิงานโครงการสถานศกึษาสขีาว

ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  

- - - 

 

 

- 

รวมกจิกรรมท่ี 1 - - - - 

กิจกรรมที่ 2 ประเมนิโรงเรียนตามโครงการ

สถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

1.ค่านำ้มนัเชื้อเพลงิ จำนวน 20 วัน 

2.ค่าตอบแทนกรรมการประเมนิ จำนวน 10 คน 

คนละ 120 บาท จำนวน  20 วัน 

30,000.-  

 

 

20,000.- 

 

 

 

10,000.- 

 

 

- 

รวมกจิกรรมท่ี  2 30,000.- 20,000.- 10,000.- - 

 

 

 



29 

 

                                                    แผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง้บประมาณ งบประมาณท่ีใช ้ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนที่มพีฤตกิรรม

เสี่ยง ร่วมกับศูนย์ปฏบิัตกิารปอ้งกันและปราบปราม

ยาเสพตดิอำเภอ 5 อำเภอ ไดแ้ก่ อำเภอทุง่เสลี่ยม 

อำเภอศรสีชันาลัย อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสำโรง 

และอำเภอสวรรคโลก 

- - - - 

รวมกจิกรรมท่ี 3 - - - - 

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างพลังบวกโดยใช้โปรแกรม 

จติสังคมบำบัดกับโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงปัญหา 

ยาเสพตดิในสถานศกึษา 

1.อบรมนักเรียนในพื้นที่เสีย่งปัญหายาเสพตดิใน

สถานศกึษา  

20,000.-  

 

 

20,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

รวมกจิกรรมท่ี 4 20,000.- 20,000.- - - 

รวม 4 กจิกรรม 50,000.- 40,000.- 10,000.- - 

 

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาระดับชาต ิกลุ่มเยาวชนในปัจจบุันมพีฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆเช่น ชอบดืม่สุรา เทีย่วกลางคืน มเีพศสมัพันธ์ก่อนวัยอันควร ตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

ก่อเหตุทะเลาะววิาท ตดิเกมตดิการพนัน สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟอืยและวัตถุนยิมเกินฐานะ ซึ่งเปน็พฤตกิรรมเบี่ยงเบนที่

ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสังคม 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

1. ใหค้วามรู้เก่ียวกับนโยบายการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา แนวทาง 

การดำเนนิงานเก่ียวกับสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข ซึ่งมกิีจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทัง้ 

ประเมนิผลการดำเนนิงานตามโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
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8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่รับผดิชอบงานดา้นยาเสพตดิใน

สถานศกึษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั 

เขต 2 จำนวน 162 โรงเรียน 

2.  โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จำนวน 37 โรงเรียน. 

 

 

เชงิคุณภาพ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่รับผดิชอบงานดา้นยาเสพตดิและ

บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง มคีวามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายการปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา ป ี2563 และแนวทาง 

การดำเนนิงานตามโครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข และนำนโยบายไปสูก่ารปฏบิัต ิ

2. สถานศกึษาในสังกัดมผีลการดำเนนิงานตามมาตรฐานฯ  

โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิ และสามารถดำเนนิงานได้

อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื พร้อมทัง้ไดรั้บการยกย่อง ชมเชย และ

ประกาศเกียรตคุิณจากหน่วยงานตน้สงักัด 

 

 

1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

จำนวน 37 โรงเรียน 

2. โรงเรียนประถมศกึษาที่มคีวาม

พร้อมเขา้รับการประเมนิตามโครงการ

สถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข  

 

 

 

 

9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่รับผดิชอบงานดา้นยาเสพตดิ และบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง มคีวามรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับนโยบายการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ป ี2563 และแนวทางการดำเนนิงาน 

โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข และนำนโยบายไปสู่การปฏบิัตทิี่เป็นรูปธรรม 

  2.  สถานศกึษามผีลการดำเนนิงานตามมาตรฐานฯ โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข 

ได้ดำเนนิงานตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื พร้อมทัง้ไดรั้บการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรตคุิณจาก

หน่วยงานตน้สังกัด 
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3.  นักเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 มภีมูิคุ้มกันตนเอง 

สามารถปอ้งกันตนเองใหพ้น้จากยาเสพตดิ  

 

 

                                                             ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวรจนา  จริะเดชประไพ) 

นักวชิาการศกึษาชำนาญการ 

              ผู้เห็นชอบโครงการ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

             
          (นางสาวปราณ ี เพ็งจันทา)          (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา   รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
  

  

                                                                                        ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

 

                                                         (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 
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โครงการ        ปลอดขยะและประหยดัพลังงาน (คาร์บอนตำ่) ปงีบประมาณ 2563     

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีท่ี 5  ดา้น การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

สนองกลยทุธ์สพป.สท.2  ท่ี   1     จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง         

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่  

ผู้รับผดิชอบ          นายวรัิช  พัฒนพเิชียร,  นางสาวปราณ ี เพ็งจนัทา,  นางสุริรัชต์  ดลีน้ 

ระยะเวลาดำเนนิการ  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  

1. หลักการและเหตุผล 

  นับตัง้แตอ่ดตีมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอ้มเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทย        

มายาวนาน และนับวนัยิง่มแีนวโนม้ทวคีวามรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการกระทำกิจกรรมของมนุษย์ที่ไดก้ระทำ

มาตัง้แต่เริ่มปฏบิัตอิุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลย ีการใช้ทรัพยากรอย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ จงึทำใหท้รัพยากร

ลดลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งมผีลกระทบต่อชีวติความเป็นอยู่     ของมนุษย์เปน็

ส่วนใหญ่ ผลกระทบใหญ่ทีม่ตี่อมนุษย์และสงัคม ไดแ้ก่ ปญัหาภยัแล้ง ปัญหานำ้ท่วม และปัญหา  ภาวะโลกร้อน อีกทั้ง

การดำเนนิชีวติของคนในปัจจบุันมคีวามรีบเร่งในการทำมาหากินเพื่อความอยู่รอด ทำใหเ้กิด การละเลยเอาใจใส่ในการ

เลอืกผลติภัณฑ์ของใช้ในชีวติประจำวัน  สง่ผลใหเ้กิดความเสี่ยงในการใช้ผลติภัณฑ์ที่ไม่ได ้มาตรฐาน จงึขาดความ

ตระหนักในการเลอืกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งนอกจากจะทำใหเ้กิดอันตรายตอ่ชีวติแลว้ อาจส่งมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม

อกีดว้ย ดังนัน้การปลูกจติสำนกึอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิง่แวดลอ้ม และลดปริมาณขยะ จงึมคีวามสำคัญอย่างยิง่ใน

สังคมปัจจุบัน 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 จงึไดจ้ดัทำโครงการปลอดขยะและประหยัด

พลังงาน (คาร์บอนตำ่) ปงีบประมาณ 2563 เพื่อใหน้ักเรียน ครู ผูป้กครองและชุมชน  ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม      มคีวาม

ตระหนักถึงความสำคัญในการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวติความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม และ    การลด

ปริมาณขยะ ลดการใช้พลงังานไฟฟา้ เป็นการลดโลกร้อนดว้ยมือเรา และปลูกฝังพฤตกิรรมการเลอืก  

การใช้ผลติภัณฑ์ ทีไ่ดม้าตรฐานการอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม ของนักเรียนและชุมชนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์  

             2.1 เพื่อใหน้ักเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากร มจีติสำนกึและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน     การ

อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสตกิ และการลดปริมาณขยะ พร้อมนำความรู้ไปใช้ในชีวติ    

ประจำวัน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ต่อไป 

  2.2 เพื่อใหเ้กิดความร่วมมอืระหว่างครู นักเรียน ผูป้กครอง และเครอืข่ายชุมชน มกีารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์ภายในครัวเรอืนที่ปลอดภยั การประหยัดพลังงาน การอนรัุกษ์สิ่งแวดลอ้ม การลด

ปริมาณการใช้ถุงพลาสตกิ และการลดปริมาณขยะ 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชงิปรมิาณ 

    3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากรทางการศกึษาและชุมชน มจีติสำนกึและ

ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ รวมถึงมกีารปรับพฤตกิรรมการ

อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม  การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสตกิ  และการลดปริมาณขยะ 

        3.1.2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มเีครอืข่ายชุมชน ในการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม  การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสตกิ  และการลดปริมาณขยะ 

        3.2 เชงิคุณภาพ 

   3.2.1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา ผูป้กครอง และชุมชน มจีติสำนกึและตระหนักถึง     การ

อนุรักษ์พลังงาน  การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ และมกีารปรับพฤตกิรรมในการอนุรักษ์พลงังาน 

สิ่งแวดลอ้ม การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสตกิ  และการลดปริมาณขยะ 

  3.2.2. โรงเรียนมเีครอืข่ายชุมชนในการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม         การ

ลดการใช้ถุงพลาสตกิ  และการลดปริมาณขยะ 

4. กจิกรรมและการดำเนนิการ  

ท่ี 
กจิกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

1 ประเมนิโรงเรียนดปีระจำตำบลทุกแห่ง ในการดำเนนิกิจกรรมตาม

ประกาศ ของ สพป.สุโขทัย เขต 2 เรื่อง มาตรการ ลด ละ เลกิการใช้

โฟม ถุงพลาสตกิ และการจัดการขยะในสถานศกึษา พร้อมคัดเลอืก

โรงเรยีนที่สามารถเป็นตน้แบบได ้โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน ไดแ้ก่ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และมอบโล่รางวัล  

ต.ค. 2562 

–  

ก.ย. 2563 

กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศกึษา 

2 มอบเกียรตบิัตรใหกั้บโรงเรียนทุกโรงเรียนในสงักัดที่สามารถลดพลังงาน

ไฟฟา้ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 วันที่....1.... เดอืน....ตลุาคม....พ.ศ...2562....ถึง วันที.่...30....เดอืน.....กันยายน....พ.ศ...2563..... 

 สถานที่ดำเนนิการ ....สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดฯ 

6. งบประมาณ 

 จำนวน ......30,000...... บาท  (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562) 

รายละเอยีดดงันี้ :  
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7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. จำนวนขยะในแต่ละปมีจีำนวนเพิ่มขึ้นตามจำนวนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

                   และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

      2. การจัดการอย่างถูกตอ้งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ  

แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

      สรา้งจติสำนกึในการลด คัดแยกและนำกลับไปใช้ใหมใ่นโรงเรียน สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

และมสี่วนร่วมในการจัดการขยะภายในโรงเรียน มนีสิยัรับผดิชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โรงเรียนปลอดขยะอยา่งแทจ้ริงและ

ขยายต่อเป็นสังคมรีไซเคิลและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ และมี

การปรับพฤตกิรรมในการอนรัุกษ์พลังงาน สิง่แวดลอ้ม และการลดปริมาณขยะ 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ

กจิกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประเมนิโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 45 แห่ง  

ที่ดำเนนิกิจกรรมตามประกาศ ของ สพป.สโุขทัย 

เขต 2 เรื่อง มาตรการ ลด ละ เลกิการใช้โฟม 

ถุงพลาสตกิ และการจัดการขยะในสถานศกึษา 

พรอ้มคัดเลอืกโรงเรียนทีส่ามารถเป็นต้นแบบได ้

โดยแบง่ตามขนาดของโรงเรียน ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  

1.1 เบี้ยเลี้ยงกรรมการ(5คนx120บาทx5วนั) x3สาย 

1.2 ค่าชดเชยนำ้มัน (45 โรงเรียน 15 วนั)      

1.3 ค่าโล่รางวัล จำนวน 9 โล ่และวสัดอุื่นๆ 

29,000   

 

 

 

 

 

 

9,000 

7,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,500 

2. มอบเกียรตบิตัรใหกั้บโรงเรียนทุกโรงเรียนใน   

    สงักัดทีส่ามารถลดพลังงานไฟฟา้ไดภ้าคเรียน 

    ละ 1 คร้ัง      

    - ค่าเกียรตบิตัร 

1,000    

 

 

1,000 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 30,000 - 16,500 13,500 
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8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 

          1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษาและชุมชน มจีติสำนกึและตระหนักถึง

การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ รวมถึงมกีารปรับพฤตกิรรมการ

อนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ 

 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมเีครอืข่ายชุมชน ในการประหยัด อนุรักษ์พลงังาน การอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มและการลดปรมิาณขยะ 

 

 

โรงเรียนในสงักัด 

ที่เขา้ร่วมกิจกรรม

162 โรงเรยีน 

 

เชิงคุณภาพ    นักเรียน ครู บคุลากรทางการศกึษาและชุมชน มจีติสำนกึและตระหนักถึงการอนุรักษ์

พลังงาน   การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ และมกีารปรับพฤตกิรรมในการอนุรักษ์

พลังงาน สิ่งแวดลอ้ม และการลดปริมาณขยะ โรงเรียนมเีครอืข่ายชุมชนในการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ 

โรงเรียนในสงักัด 

ที่เขา้ร่วมกิจกรรม

162 โรงเรยีน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน มจีติสำนกึและตระหนกัถึงการอนุรักษ์พลังงาน การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

และการลดปริมาณขยะ พร้อมนำความรู้ไปใช้ในชีวติประจำวันและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ต่อไป 

 9.2 เกิดความร่วมมอืระหว่างครู นักเรียน ผูป้กครอง และเครอืข่ายชุมชน มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ ในการ

เลอืกใช้ผลติภัณฑ์ภายในครัวเรอืนที่ปลอดภัย การประหยดัพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและการลดปริมาณขยะ 

 9.3 สร้างเครอืข่ายระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

                                                               ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสุริรัชต์  ดลีน้) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

              ผู้เห็นชอบโครงการ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

             
          (นางสาวปราณ ี เพ็งจันทา)          (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา   รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
   

                                                                                      ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

                                                         (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งการจัดกิจกรรมลูกเสอืสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

                                 ประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 สู่ความเป็นเลศิ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีท่ี 5  ดา้น การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

สนองกลยทุธ์สพป.สท.2  ท่ี   1     จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง         

ลักษณะโครงการ ใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ นายวรัิช  พัฒนพเิชียร,นางสาวปราณ ี เพ็งจนัทา,นางนรินทร์  กรายทอง 

ระยะเวลาดำเนนิการ ตุลาคม  2562  -  พฤศจกิายน  2563 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศกึษาธกิารและสำนักงานลูกเสอืแหง่ชาต ิมนีโยบายที่จะพัฒนากิจการลกูเสอื เนตรนาร ีอกีทัง้ 

ให้โรงเรียนถือเป็นภาระหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ศลีธรรม อันจะก่อใหเ้กิดคุณลักษณะอันพงึประสงค์ต่อสังคมไทย คอืความเป็นผูม้รีะเบยีบวนิัย ความรับผดิชอบ รู้จัก

เสยีสละ มคีวามจงรักภักดตีอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย ์และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รับฟงัความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 

 สำนักงานลูกเสอืเขตพื้นที่การศกึษาสุโขทยั เขต 2 โดยสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ซึ่งเป็นผูรั้บผดิชอบกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และนโยบายของสำนักงานลูกเสอืแหง่ชาตติลอดจนใหผู้บ้ังคับบัญชาลูกเสอื

ใหป้ฏบิัตหินา้ที่เป็นผูก้ำกับลูกเสือในกองลูกเสอืของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดจ้ัดโครงการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งการจัดกิจกรรมลูกเสอืสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 สู่ความเป็นเลศิ ขึ้น 

2.วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อฝกึอบรมผูก้ำกับลูกเสอืสามัญ และครูผูส้อนยุวกาชาด ใหม้คีวามรู้ ความเขา้ใจในจุดหมาย 

วัตถุประสงค์และวธิกีารในการฝกึอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสอื เพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายตาม

อุดมการณข์องคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหง่ชาต ิ

 2.2 เพื่อใหผู้ก้ำกับลูกเสอืสามญัและครูผูส้อนยุวกาชาด  สามารถวางแผนดำเนนิการฝกึอบรมลูกเสอื/          

ยุวกาชาด  ตามแนวการฝกึอบรมแบบใหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2.3 เพื่อใหผู้ก้ำกับลูกเสอืสามญัและครูผู้สอนยุวกาชาด  สามารถทำหนา้ที่บริหารกิจการลูกเสอืในกลุ่มหรือ

กองลูกเสอืและยุวกาชาดของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2.4 เพื่อใหผู้บ้ังคับบัญชาลูกเสอืสามัญ และครูผูส้อนยุวกาชาด สามารถพัฒนาตนเองดา้นลูกเสอื/ยุวกาชาด       

เพื่อขอรับเครื่องหมายทางลูกเสอื/ยุวกาชาด ที่สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ - จัดการฝกึอบรมผูก้ำกับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรู้เบื้องตน้    รุ่นละ 60 คน 

  - จัดการฝกึอบรมผูก้ำกับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรู้ช้ันสอง  รุ่นละ 60 คน 

  - จัดการฝกึอบรมครูผูส้อนยวุกาชาด   รุ่นละ  60  คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

  - ผูผ้่านการฝกึอบรมวชิาผูก้ำกับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรู้เบื้องต้น  ผูผ้า่นการฝกึอบรมวชิาผูก้ำกับ

ลูกเสอื ขัน้ความรู้ช้ันสงู และ ครูผูส้อนยุวกาชาด  มทีักษะความรู้ความสามารถทางวิชาลกูเสอื/ยุวกาชาด ได้

ประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝกึอบรม การบริหารงานลกูเสอืในกองลูกเสอื/หน่วยยุวกาชาด และในกลุ่มโรงเรยีน 

ของตนใหม้คุีณภาพยิง่ขึ้น 

4. กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

กจิกรรมท่ี 1 

อบรมผู้กำกับลูกเสอืสามญั ขั้นความรู้เบื้องต้น 

(B.T.C.) 

ใช้หลักสูตรลูกเสอืสามญั ขัน้ความรู้เบื้องตน้ B.T.C. 

และวธิกีารของสำนักงานลูกเสอืแห่งชาตติาม

แนวนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก 

แจง้ผูส้นใจเขา้รับการฝกึอบรม 

ดำเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะวทิยากร และจัด

ประชุมวทิยากร มอบหมายงาน 

จัดฝกึอบรมผูก้ำกับลูกเสอื ขัน้ความรู้เบื้องตน้     

จำนวน 3 วนั 2 คนื 

ประเมนิผล รายงานผล การฝกึอบรม 

ตุลาคม  2562 

–  

พฤศจกิายน  2563 

ผูอ้ำนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและคณะ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

กจิกรรมท่ี 2  

อบรมผู้กำกับลูกเสอืสามญั ขั้นความรู้ชั้นสูง 

(A.T.C.) 

ใช้หลักสูตรลูกเสอืสามญั ขัน้ความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) และ

วธิกีารของสำนักงานลูกเสอืแห่งชาตติามแนวนโยบาย

ของสำนักงานลูกเสอืโลก 

แจง้ผูส้นใจเขา้รับการอบรม 

ดำเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ คณะวทิยากร และจัด

ประชุมวทิยากร มอบหมายงาน 

จัดฝกึอบรมผูก้ำกับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรู้ช้ันสูง 

จำนวน 7 วัน 6 คืน 

ประเมนิผล รายงานผล การฝกึอบรม 

ตุลาคม  2562 

–  

พฤศจกิายน  2563 

ผูอ้ำนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและคณะ 
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ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

กจิกรรมท่ี 3  

อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด 

แจง้ผูส้นใจเขา้รับการอบรม 

ดำเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะวทิยากร และจัด

ประชุมวทิยากร มอบหมายงาน 

อบรม 3 วัน ไม่พักค้าง ไดรั้บวุฒบิัตร และมีสทิธิ์ประดับ

เครื่องหมาย ครูผูส้อนกิจกรรมยุวกาชาด 

ประเมนิผล รายงานผล การฝกึอบรมครูผูส้อนยวุกาชาด 

ตุลาคม  2562 

–  

พฤศจกิายน  2563 

ผูอ้ำนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและคณะ 

 

 

 

 

 

กจิกรรมท่ี 4 

นเิทศการจัดกจิกรรมลูกเสอืในสถานศกึษา 

- แต่งตัง้คณะกรรมการ ทีม่คีวามเช่ียวชาญทางลูกเสอื

ออกนเิทศตดิตามการดำเนนิงาน กิจกรรมลูกเสอืใน

สถานศกึษา 

ตุลาคม  2562 

–  

พฤศจกิายน  2563 

ผูอ้ำนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและคณะ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

กจิกรรมท่ี 5 

กจิกรรมลูกเสอืจติอาสาและบำเพญ็ประโยชน ์

แจง้โรงเรียนในสงักัด เสนอรับเกียรตบิัตรสถานศกึษาที่มี

ผลงาน กิจกรรม ลูกเสอืจติอาสาและบำเพ็ญประโยชน ์

โดยมเีกณฑ์การพจิารณา คือ 

- ลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด ไม่นอ้ยกว่า 10 คน ร่วม

ปฏบิัตงิานจติอาสาและบำเพญ็ประโยชน์ในพื้นที่ของ

ตนเอง ไม่นอ้ยกว่า 6 คร้ัง ภายในระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

โดยใหผู้อ้ำนวยการสถานศกึษาเป็นผูรั้บรองการ

ปฎบิัตงิาน 

แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาคัดเลอืก 

มอบเกียรตบิัตร “ลูกเสอืจติอาสาทำความดดีว้ยใจ” 

ตุลาคม  2562 

–  

พฤศจกิายน  2563 

ผูอ้ำนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและคณะ 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 วันที่  1  ตลุาคม  2562  ถึงวนัที่  30  พฤศจกิายน  2563 

- อบรมผูก้ำกับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรู้เบื้องตน้ (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสอืช่ัวคราวศูนย์การเรยีนรูเ้ทดิ

ไทฟาร์ม  อำเภอศรีสำโรง  จงัหวัดสุโขทยั 

- อบรมผูก้ำกับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสอืช่ัวคราวศูนย์การเรียนรู้เทดิไท

ฟาร์ม  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทยั 

- อบรมครูผูส้อนยุวกาชาด ณ หอ้งประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

- ดำเนนิการนเิทศโรงเรียนในสงักัดทุกแห่ง 
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6. งบประมาณดำเนนิการ เบกิจาก สพป. 210,000 บาท       เก็บจากผูอ้บรม 90,000 บ จำนวน  300,000  บาท 

 1. จากสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 จำนวน  210,000  บาท 

 2. ค่าธรรมซึ่งเก็บจากผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม จำนวน  90,000  บาท โดยแยกเป็น  

     - ลูกเสอืสามญั ขัน้ความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) คนละ 1,500 บาท  เปน็เงนิ  90,000  บาท 

               - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าอปุกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  ที่จำเป็นตามหลักสตูร 

และผูเ้ขา้รับการฝกึอบรมสามารถเบิกค่าธรรมเนยีมการฝกึอบรมจากโรงเรียนตน้สงักัด  

7. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง้บประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กจิกรรมท่ี 1 

การฝกึอบรมวชิาผู้กำกับลูกเสอืสามัญ ขั้นความรู้

เบื้องตน้  (B.T.C.)  (3 วัน 2 คนื)  

1. ค่าอาหารกลางวนัสำหรับผูเ้ขา้รับการอบรมและเจา้หนา้ที่ 

จำนวน  3  วนั  

   - ค่าอาหารเช้า (85 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

   - ค่าอาหารกลางวัน (85 คน x 100 บาท x 3 มื้อ) 

   - ค่าอาหารเยน็ (85 คน x 100 บาท x 2 มื้อ) 

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (85 คน x25 บาท x 6 มื้อ) 

4. ค่าเช่าสถานที ่

5. ค่าวสัดุเพื่อใช้ในการฝกึอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 

25,500 

17,000 

12,750 

9,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,750 

รวมกจิกรรมท่ี 1 78,500 - 69,750 8,750 

กจิกรรมท่ี 2 

การฝกึอบรมวชิาผู้กำกับลูกเสอืสามัญ ขั้นความรู้ชัน้สูง 

(A.T.C.)  (6 คนื 7 วนั)  

1. ค่าอาหารกลางวนัสำหรับผูเ้ขา้รับการอบรมและเจา้หนา้ที่ 

จำนวน  7  วัน  

   - ค่าอาหารเช้า (70 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 

   - ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 100 บาท x 7 มื้อ) 

   - ค่าอาหารเยน็ (70 คน x 100 บาท x 6 มื้อ) 

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (70 คน x25 บาท x 14 มื้อ) 

4. ค่าเช่าสถานที ่

5. ค่าวสัดุเพื่อใช้ในการฝกึอบรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,500 

59,500 

51,000 

29,750 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

รวมกจิกรรมท่ี 2 180,000 - 179,750 250 
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กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง้บประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กจิกรรมท่ี 3 

อบรมผู้นำยุวกาชาด (ครูผูส้อน) จำนวน 2 วัน 3 คนื  

แบบไม่คา้งคนื 

   - ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 100 บาท x 3 มื้อ) 

   - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (70 คน x25 บาทx 6 มื้อ) 

   - ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

21,000 

10,500 

 

 

 

 

 

5,000 

รวมกจิกรรมท่ี 3 36,500 - 31,500 5,000 

กจิกรรมท่ี 4 

นเิทศการจัดกจิกรรมลูกเสอืในสถานศกึษา   

ไม่ใช้

งบประมาณ 

   

รวมกจิกรรมท่ี 4 - - - - 

กจิกรรมท่ี 5 

กจิกรรมลูกเสอืจติอาสาและบำเพญ็ประโยชน ์

- ค่าวัสดอุื่น/ค่าเกียรตบิตัรพร้อมกรอบ 

    

 

5,000 

รวมกจิกรรมท่ี 5 5,000 - - 5,000 

รวมทุกกจิกรรม 300,000 - 281,000 19,000 

 

8. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

  ในปัจจุบันผูก้ำกับลูกเสอื และครูผูส้อนยุวกาชาด ในโรงเรียนยังขาดความรู้  ทักษะ ความเขา้ใจใน

หลักการ และกระบวนการ ทางลูกเสอืและยุวกาชาด จงึทำใหม้ปีระสทิธภิาพไม่เพยีงพอต่อการใหค้วามรู้กับนักเรยีน        

ในโรงเรยีนของตนเอง 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

  จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และครูผูส้อนยุวกาชาด ใหม้ทีักษะความรู้ ความสามารถ

ทางวิชาลูกเสอืและยุวกาชาด ไดป้ระสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสอืในกองลูกเสอื และในกลุ่ม

โรงเรยีนของตนใหม้คุีณภาพยิง่ขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

  - จดัการฝกึอบรมผูก้ำกับลกูเสอืสามัญ  ขัน้ความรู้เบื้องตน้ (B.T.C.)     

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 60 คน 

  - จดัการฝกึอบรมผูก้ำกับลกูเสอืสามัญ  ขัน้ความรู้ช้ันสูง (A.T.C.)       

จำนวน 1    รุ่นๆ ละ 60 คน 

  - จดัการฝกึอบรมยุวกาชาด (ครูผูส้อน) จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 60 คน 
 

 

ผูก้ำกับลูกเสอืสามัญขัน้ความรู้

เบื้องตน้ (B.T.C.) จำนวน 60 คน 

ผูก้ำกับลูกเสอืสามัญขัน้ความรู้

ช้ันสูง (A.T.C.) จำนวน 60 คน 

ครูผูส้อนยุวกาชาด จำนวน 60 คน 

เชงิคุณภาพ 

  ผูผ้่านการฝกึอบรมวชิาผูก้ำกับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ ่ขัน้ความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) 

มคีวามรู้ ความเขา้ใจวธิกีารฝกึอบรมเยาวชนแบบใหม่ และไดฝ้กึทักษะการ

บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรอืกองลูกเสอืของโรงเรียน     

 

 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ผูผ้า่นการฝกึอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในวธิกีารในการฝกึอบรมเยาวชนแบบใหม ่ตามแนวของสำนักงานลูกเสอื 

เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายตามอดุมการณ์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหง่ชาต ิ

 9.2 ผูผ้า่นการฝกึอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผนดำเนนิการฝกึอบรมลูกเสอืตามแนวการฝกึอบรมแบบใหม่

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 9.3 ผูผ้่านการฝกึอบรมสามารถบริหารกิจการลูกเสอืในกลุ่มหรอืกองลูกเสอืของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 9.4 ผูผ้่านการฝกึอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝกึอบรมไปพัฒนาตนเองดา้นลกูเสอืไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางนรินทร์  กรายทอง) 

นักวชิาการศกึษาชำนาญการพเิศษ 

              ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

             
          (นางสาวปราณ ี เพ็งจันทา)          (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา   รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
   

                                                                         ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

                                                       (นายเปรม คำวฒันา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2
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โครงการ  การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทยั เขต 2  ประจำปกีารศกึษา 2562 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 

สนองนโยบาย สพป.  กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  นางสุริรัชต์  ดลีน้,  นางสาวปราณ ี เพ็งจนัทา,  นายวรัิช  พัฒนพเิชียร              

ระยะเวลาดำเนนิการ 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2562 

----------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มุ่งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนานักเรียนให้เป็น

บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพระดบัสากล โดยกีฬาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของนักเรียน ทั้งใน

ด้านการ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่

เอื้ออำนวย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นำไปสู่การ 

มสี่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาใหม้คีวาม

สามัคคี มีระเบยีบวนิัย รู้จักรับผดิชอบต่อหนา้ที่ต่อตนเอง ประเทศชาติ และการแข่งขันกีฬาก็เป็นกระบวน การ

ทางสังคมที่ฝึกนักกีฬา ให้มีความรัก ความสามัคคี กล้าหาญ บากบั่น มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง มานะอดทน มี

ระเบียบวินัยและมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปรับเวลาเรียนของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดช่ัวโมงเรียนของเด็กลง โดยเรียนภาควิชาการในสาระหลักเพียงแค่ 

เวลา 14 นาฬิกา จากนัน้ใหเ้ด็กทำกิจกรรมนอกหอ้งเรียน เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในทุกดา้น ในรูปแบบ 

ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แก่ การเรียนกลุ่ม

สาระที่เหลือ คือ สุขศกึษาและพลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาศิลปะและนาฎศลิป์ ซึ่งเป็น

การเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อันจะทำให้เด็กลดความเคร่งเครียด จากการเรียนเนื้อหามาเป็น

กิจกรรมที่สนุกสนาน รวมทั้ งเส ริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้าน ร่างกาย สติปัญ ญา อารมณ์ และ

สังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  

สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สมอง 

อารมณ์และสังคมอันจะเสริมสร้าง  ใหน้ักเรียนเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้  และ

มคุีณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวติ   ที่ดงีาม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างเป็นสุข 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียน ทัง้ทางดา้นร่างกาย  จติใจ  สมอง อารมณ์และสังคม อนัจะเสริมสร้าง  

ใหน้ักเรียนเปน็มนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิัญญา มคีวามรู้และมคุีณธรรม จริยธรรม 

2.2 เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน รู้รักสามัคคี รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย สามารถดำรงชีวติและสามารถอยู่ร่วมกับ

ผูอ้ื่นในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข 

2.3 เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนมโีอกาสเลน่และแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 
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2.4 เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์หา่งไกลยาเสพตดิ 

3. เปา้หมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ 

    โรงเรียนในสงักัด จำนวน 162 โรงเรียน คณะครูและนักเรียนทีร่่วมแข่งขนักีฬาจำนวน 5 วัน   

  3.2 เชิงคุณภาพ 

     1) นักเรียนในสังกัดมพีัฒนาการทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ สมอง อารมณ์และสังคม  

และเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิัญญา มคีวามรู้และมคุีณธรรม จริยธรรม 

         2) นักเรียน รู้รักสามัคคี รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย สามารถดำรงชีวติและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น  

ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข 

     3) นักเรียนในสังกัดมโีอกาสเลน่และแขง่ขันกีฬาอย่างทัว่ถึง 

     4) นักเรียนในสังกัดใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพตดิ 

4. กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1. ประชาสัมพนัธ์โครงการแขง่ขนักีฬาและแจง้กำหนดการแข่งขัน ตุลาคม 2562 

สุริรัชต์  ดลีน้ 

กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศกึษา 

2. ประชุมช้ีแจงนโยบายต่อผูบ้ริหารสถานศกึษา คณะกรรมการ  

   ตัดสนิกีฬา ครูผูฝ้กึสอน ครูผูค้วบคุมทมีและคณะทำงานทุกฝ่าย 

ตุลาคม 2562 

3. ประสานหน่วยงานราชการในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการ 

    จัดการแข่งขัน 

ตุลาคม 2562 

4. ดำเนนิการจัดการแข่งขันกีฬา 6-10 พ.ย. 2562 

5. รายงานผลการดำเนนิงาน ธันวาคม 2562 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

5.1 สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  

5.2 สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวทิยา) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 

5.3 สนามกีฬาโรงเรียนบา้นดงไทยวทิยา อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย  

5.4 สนามกีฬาโรงเรียนหนองปลาหมอวทิยาคม (สพม.38) อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย  

5.5 สนามกีฬาโรงเรียนศรีนคร (สพม.38) อ.ศรีนคร จ.สโุขทัย 
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6. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

    รวมงบประมาณทัง้สิ้น   300,000.-บาท   (สามแสนบาทถ้วน)  ระหวา่งไตรมาสที ่1-4   

ท่ี กจิกรรม / รายการ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกจิกรรม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

1.1 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที/่กรรมการดำเนนิการ 

(120 บาท x 5 วัน x 82 คน) 

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิกีฬา 

(300 บาท x 3 วัน x 60 คน) 

1.3 ค่าวัสดุอปุกรณ์/วสัดุอืน่และถ้วยรางวัล/วุฒบิัตร 

1.4 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-ฟุตบอลชาย 18คนx1วนัx100บ.x8ทมี 

-ฟุตซอลชาย 15คนx1วนัx100บ.x8ทมี 

     -วอลเลย่์บอลชาย 12คนx1วันx100บ.x8ทมี 

     -วอลเลย่์บอลหญงิ 12คนx1วันx100บ.x8ทมี 

     -เซปักตะกร้อชาย 5คน x1วันx100บ.x8ทมี 

     -เซปักตะกร้อหญงิ 5คน x1วันx100บ.x8ทมี 

175,250  

 

49,200 

 

54,000 

 

 

14,400 

12,000 

9,600 

9,600 

4,000 

4,000 

 

 

 

 

 

 

 

18,450 

2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศกึษา 

2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์/วสัดุอืน่และถ้วยรางวัล/วุฒบิัตร 

2.2 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

-ฟุตบอลหญงิ 18คนx1วันx100บ.x8ทมี 

-ฟุตบอลชาย 18คนx1วนัx100บ.x8ทมี 

-ฟุตซอลชาย 15คนx1วนัx100บ.x8ทมี 

     -วอลเลย่์บอลชาย 12คนx1วันx100บ.x8ทมี 

     -วอลเลย่์บอลหญงิ 12คนx1วันx100บ.x8ทมี 

     -เซปักตะกร้อชาย 5คน x1วันx100บ.x8ทมี 

     -เซปักตะกร้อหญงิ 5คน x1วันx100บ.x8ทมี 

86,450  

 

 

14,400 

14,400 

12,000 

9,600 

9,600 

4,000 

4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,450 

3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองระดับประถม (ป.3-ป.4)   

3.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์/วสัดุอืน่และถ้วยรางวลั/วุฒบิัตร 

3.2  ค่าตอบแทนนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

     -เปตองทมีชาย 3คนx1วนัx100บ.x8ทมี 

     -เปตองทมีหญงิ 3คนx1วนัx100บ.x8ทมี      

8,800  

 

 

2,400 

2,400 

 

 

 

 

 

 

4,000 
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4 

 

กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลและเด็กพกิาร 

4.1 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาล 

   -โยนบอลทมีผสม  2คน x 1 วัน x 100บ. X 8 ทมี 

   -วิง่ 30 เมตรชาย  1คน x 1 วัน x 100บ. X 8 ทมี   

   -วิง่ 30 เมตรหญงิ  1คน x 1 วัน x 100บ. X 8 ทมี    

   -วิง่เปี้ยวทมีผสม  5คน x 1 วัน x 100บ. x 8 ทมี 

   -เตะบอลเขา้ประตูทมีผสม  6คน x1วันx100บ.x 8ทมี 

21,000  

 

1,600 

800 

800 

4,000 

4,800 

  

 

ท่ี กจิกรรม / รายการ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกจิกรรม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา 

     เด็กพกิารระดับประถมศกึษา 

     -วิง่ 30 เมตร 15 คน x 1 วัน x 100 บาท  

     -โยนบอลลงตะกร้า 15 คน x 1 วัน x 100 บาท 

     -เตะบอลเขา้ประต ู15 คน x 1 วัน x 100 บาท 

4.3 ค่าตอบแทนนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา 

     เด็กพกิารระดับมธัยมศกึษาตอนตน้  

     -วิง่ 30 เมตร 15 คน x 1 วัน x 100 บาท  

     -โยนบอลลงตะกร้า 15 คน x 1 วัน x 100 บาท 

     -เตะบอลเขา้ประต ู15 คน x 1 วัน x 100 บาท   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 

1,500 

1,500 

 

 

1,500 

1,500 

1,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขนักีฬาทุกประเภท  

5.1 ค่าเช่าสนามแข่งขนักีฬา 

     -รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 5x1,700 บ.  

8,500  

 

 

 

 

8,500  

 

 รวมงบประมาณท้ังสิน้ 300,000 250,600 8,500 40,900 

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง  สภาพเศรษฐกิจและสงัคมปัจจุบัน มผีลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของ

นักเรียน ทัง้ดา้นการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย จติใจ เปน็ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมถึงปัญหายาเสพตดิ และประเทศชาต ิ    

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  การจัดการแข่งขันกีฬาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต ินำไปสู่การมสี่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง อย่างมี

ประสทิธภิาพ และเป็นกระบวนการทางสงัคมที่ฝกึนกักีฬา ใหม้คีวามรัก ความสามัคคี กลา้หาญ บากบั่น 

มุ่งมั่น ขยนัขันแข็ง มานะอดทน มรีะเบยีบวนิยัและมนีำ้ใจ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั  
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8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนในสังกัด จำนวน 162 โรงเรียน คณะครูและนักเรียน จำนวน 5,000 

คน ไดร่้วมการแข่งขันกีฬา ประจำปกีารศกึษา 2562 

 ทุกโรงเรียนในสงักัด  162 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนในสังกัดมพีัฒนาการทัง้ทางดา้นร่างกาย  จติใจ  สมอง อารมณ์และ

สังคม และเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา มีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี รู้แพ้  รู้ชนะ รู้

อภัย สามารถดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข   

ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์ห่างไกลยาเสพตดิ 

 ทุกโรงเรียนในสงักัด  162 โรงเรียน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนในสงักัดมพีัฒนาการทัง้ทางดา้นร่างกาย  จติใจ  สมอง อารมณ์และสงัคม    

และเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิัญญา มคีวามรู้และมคุีณธรรม จริยธรรม 

9.2 นักเรียนในสังกัด รู้รักสามัคคี รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั สามารถดำรงชีวติและสามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข 

9.3 นักเรียนในสงักัดมโีอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างท่ัวถึง 

9.4 นักเรียนในสังกัดใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ หา่งไกลยาเสพตดิ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

                                                              
(นางสุริรัชต์   ดลีน้) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

              ผู้เห็นชอบโครงการ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

             
          (นางสาวปราณ ี เพ็งจันทา)          (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  

                                                                         ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

                                                         (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ   เสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ   

                                   สำหรับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศกึษาตอนตน้    

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ ์สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ลักษณะโครงการ  : โครงการใหม ่   

ผูรั้บผดิชอบ  : นางศุกลรัตน์  มิ่งสมร  นางสาวสรญารักษ์  ปานดำและ นางสาวศริิพร  ใจทมิ

  

ระยะเวลาดำเนนิการ : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน

การศกึษา 

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างพื้นฐานให้แก่

นักเรียนดา้นการมงีานทำ มอีาชีพ ประกอบกับแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อให้คนทุกช่วงวัย

ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมี

คุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

รวมทัง้มคุีณธรรมจริยธรรม มจีิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได ้เนื่องจากปัจจุบันนี้

กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต โลกของการ

ทำงาน และการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตระหนักเห็นความสำคัญของ

การเตรยีมความพร้อมพัฒนาประเทศในทุกดา้นโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ“Thailand 4.0 ” ขึ้น 

ซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ดงักล่าว คือ ทรัพยากรมนุษย์ดังนัน้จงึตอ้งมกีารเตรียมความรู้

ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่ถูกตอ้งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้สัมผัสและเรียนรู้อาชีพจากศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพตามสภาพจริง 

ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได้

สอดคลอ้งกับความต้องการ ความสนใจ ความถนดัของนักเรียน ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2   จงึได้

จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี งานทำ  สำหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนตน้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น  

  2. วัตถุประสงค์ 

        2.1 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมงีานทำ  สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น   

        2.2 เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนไดแ้สดงทักษะความสามารถดา้นอาชีพตามศักยภาพ 

 



48 

 

                                                    แผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 เปา้หมายเชิงปริมาณ 

       3.1.1 นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนตน้มทีักษะความสามารถดา้นอาชีพ จำนวน 36 โรงเรียน 

(จำนวนนักเรียน จากการสำรวจตามความสนใจ  จำนวน  1,674  คน)  

                  3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ไดรั้บโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพ  ณ ศูนย์การเรียน

ร่วมวชิาชีพตามความสนใจ 32 ศนูย ์  อยา่งนอ้ย 1 หลักสูตร ๆละ   40 ช่ัวโมง 

3.2 เปา้หมายเชิงคุณภาพ  

                 3.2.1 นักเรียนมทีักษะความสามารถดา้นอาชีพตามกลุม่สนใจ 

                3.2.2 นักเรียนไดแ้สดงออกถึงทักษะความสามารถดา้นอาชีพอย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ 

4. วธีิดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหต ุ

1. 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

 

 

5. 

จัดประชุมแนวทางเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู ่                        

การสร้างอาชีพและการมงีานทำ    

จัดสรรงบประมาณสนับสนนุสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพ   

37 โรงเรียน  

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา นำนักเรียนเขา้รับการพัฒนา

ทักษะอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนร่วมวชิาชีพตามความสนใจ    

นเิทศ ตดิตามการดำเนนิงาน 

 4.1  ศนูย์การเรียนร่วมวชิาชีพ 

 4.2  การจัดการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี

งานทำในสถานศกึษา  

สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน  

ต.ค.62-ก.ย. 63 

 

พ.ย. 62 

 

8 พ.ย 62 

-3 ม.ค. 63 

 

8 พ.ย 62 

-3 ม.ค. 63 

ต.ค.62-ก.ย. 63 

ก.ย. 63  

 

5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ   

      ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ    

        งบประมาณ จำนวน    230,000   บาท (สองแสนสามมื่นบาทถ้วน)จำแนกรายการใช้จ่าย  ไดด้ังนี้ 

กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา และ

ผูรั้บผดิชอบจำนวน  5 คร้ัง   

1. ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่   

 44 คน  × 25 บาท  × 5 คร้ัง 

2. ค่าวัสดุโครงการ  

10,000   

 

 

 

5,500 

 

 

 

 

 

4,500  
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กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ

พัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน 

 1. จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนมี

นักเรียนเขา้รับการพัฒนา                     

ณ  ศนูย์การเรียนร่วมวชิาชีพ  

    -  ค่าพาหนะ/วสัด/ุอุปกรณ์                     

ในการพัฒนาทักษะ(ถัวเฉลีย่                          

ตามจำนวนนกัเรียน)  36 โรงเรียน  

  2.จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทน

วทิยากรภายนอก  

 2 ศูนย ์ๆ ละ 10,000 บาท 

220,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000  

 

 

 

200,000 

 

กิจกรรมที่ 3 การนเิทศ กำกับ ตดิตาม  

(บูรณาการการนเิทศร่วมกับงานอื่น) 

- - - - 

รวมงบประมาณ 230,000 20,000 205,500 4,500 

7.  การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

 - การพัฒนาทักษะอาชีพเป็นการฝกึระยะสัน้ อาจสง่ผลใหก้ารพัฒนาไมต่่อเนือ่ง 

            แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ใหผู้เ้รียนไดพั้ฒนาอยา่งต่อเนือ่งและเกิดทักษะ 

8.  ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

1. จดัประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาทกุโรงเรียน                 

จำนวน  5 คร้ัง  

2. จดัสรรงบประมาณเป็นค่าพาหนะ /ค่าวสัดอุุปกรณ์ ในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษา เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับโรงเรียนนำ

นักเรียนไปเรียนทีศู่นย์การเรียนรู้อาชีพ ครบทุกศูนย ์( (มนีักเรียน 1,674 

คน)  

เชงิคุณภาพ 

1.  นักเรียนมทีักษะความสามารถและแสดงออกถึงความสามารถดา้น

อาชีพอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ 

2. นักเรียนมทีศันคตทิี่ดตี่ออาชีพที่สุจริต มคุีณธรรม จริยธรรม 

 

1. ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา เพื่อการพัฒนาทักษะ

อาชีพของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนตน้   จำนวน 32 ศนูย ์ 

(36โ รงเรียน) 
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รับผดิชอบ        ต่อสงัคม มแีรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  และมขีอ้มลู

ประกอบการตัดสนิใจประกอบการอาชีพอสิระทีส่ามารถสร้างรายได้

ระหวา่งเรยีน  

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมทีักษะดา้นอาชีพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 

           9.2  นักเรียนมนีวัตกรรมดา้นอาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพ   

           9.3 โรงเรียนมคีรูและบุคลากรที่มทีักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดา้นอาชีพไดอ้ย่างม ี

ประสทิธภิาพ                            

              

ผูเ้สนอโครงการ 

 
( นางสาวสรญารักษ์  ปานดำ) 

ศกึษานเิทศก์ 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏบิัตกิารการจัดการเรียนรู้วทิยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง 

                                สำหรับครูผูส้อนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-3  

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ ์สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผูรั้บผดิชอบ  นางศุกลรัตน์  มิ่งสมร    นายมุนนิทร  มาตมุงคุณ     นางศุภจติ มาตมงุคุณ 

                                 กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนนิการ ธันวาคม 2562  –กันยายน 2563 

--------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท)ไดด้ำเนนิการพัฒนาหลักสูตร สือ่

และกระบวนการเรียนรู้ สาระเทคโนโลย ี(วทิยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามหลักสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560   โดยหลักสตูรที่พัฒนาขึ้น เปน็การอบรม

เชิงปฏบิัตกิารสำหรับครูผูส้อนเทคโนโลย ีวทิยาการคำนวณ ระดับประถมศกึษาเพื่อศกึษา แสดงวธิกีาร

แก้ปัญหา และอภปิรายแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้วทิยาการคำนวณ 

ระดับประถมศกึษา โดยกิจกรรมในหลักสูตร ประกอบดว้ย การแก้ปัญหาอยา่งงา่ย โดยการลองผดิลองถูก 

การเปรียบเทยีบการแสดงวธิกีารแก้ปัญหาอยา่งเป็นขัน้ตอน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการเขียนโปรแกรม

โค้ดดิ้ง แบบไมใ่ช้คอมพวิเตอร์ การหาผลลัพธ ์การตรวจหาขอ้ผดิพลาด ของโปรแกรม การจัดหมวดหมูไ่ฟล์

และโฟลเดอร์ การดูแลรักษา อปุกรณ์เทคโนโลย ีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลย ีอยา่งเหมาะสม การปอ้งกันขอ้มูล

ส่วนตัว การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยัการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาการคำนวณระดับ

ประถมศกึษาตอนตน้ การพฒันาทักษะการคิดวเิคราะห ์และการแก้ปัญหาทีส่อดคลอ้งกับบริบทของผูเ้รียน 

สร้างความตระหนักใหแ้ก่ผู้เขา้อบรม ใหเ้หน็ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ วชิาวทิยาการคำนวณ และการ

สอนโค้ดดิ้ง   

 ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)  ไดคั้ดเลอืกสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 เป็นศนูย์ฝกึอบรม โดยไดส้นบัสนุนค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและวทิยากร 

เพื่อเป็นการพัฒนาตอ่ยอดในพัฒนาการจัดการเรียนรู้วทิยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ใหกั้บครูผูส้อนในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1-3  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 2 จงึไดจ้ดัทำโครงการนี้ขึ้น  

 2. วัตถุประสงค ์  

          เพื่อพัฒนาครูผูส้อนสาระเทคโนโลย(ีวทิยาการคำนวณ) ระดับประถมศกึษาปทีี่ 1-3  ใหม้คีวามรู้ความ

เขา้ใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทคโนโลย ี

(วทิยาการคำนวณ)  

 

 

 

3.  เป้าหมาย 
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   3.1  เชงิปรมิาณ 

                    ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(สาระเทคโนโลยี(วิทยาการ

คำนวณ) ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 1-3  ในทุกโรงเรียน  

         3.2  เชงิคุณภาพ  

                 ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มคีวามรู้ความเขา้ใจวธิกีารจัดการเรียนรู้วทิยาการคำนวณ

และโค้ดดิ้ง และสามารถนำความรู้ที่ไดรั้บไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดห้ลากหลายมากขึ้น 

4. วธีิการดำเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนนิงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

กจิกรรมท่ี 1 จัดทำหลักสูตรเอกสารและวสัดุ

อุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

กจิกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏบิตักิารพัฒนาครูผูส้อน 

วทิยาศาสตร์  จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ  2 วนั   

กจิกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

จัดการความรู้ ดว้ยกระบวนการ PLC ของผูผ้่านการ

อบรมตามศูนย์อำเภอ 5 ศนูย ์ศูนย์ละ  1 วนั 

กจิกรรมท่ี 4 สรุปผลการดำเนนิโครงการ 

ม.ค.-ก.พ. 2563 

 

ม.ีค.-เม.ย. 2563 

 

 

พ.ค.-ก.ค. 2563 

 

ก.ค.-ส.ค. 2563 

นายมุนนิทร มาตมุงคุณ 

นางสาวศริิพร ใจทมิ 

 

5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ   

 ระยะเวลาระหวา่งเดอืนมกราคม – สงิหาคม  2563 

 สถานที่ใช้หอ้งประชุมของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

6. งบประมาณ    จำนวน   100,000    บาท  (หนึง่แสนบาทถ้วน) 

รายละเอยีดการใช้งบประมาณ          ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ท่ี 
กจิกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงนิงบประมาณจำแนกตามรายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กจิกรรมท่ี 1 จัดทำหลักสูตร เอกสารและวสัดุ

อุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

  - ค่าจดัทำเอกสารสำหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 

เชิงปฏบิัตกิาร จำนวน  160  ชุด  

  - ค่าวสัดอุุปกรณ์ สำหรับการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร  

จำนวน  50 ชุด  

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

5,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

2 

 

 

 

 

กจิกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร สำหรับครู 

ผูส้อนระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 1-3  320 คน        

จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ  2 วัน  

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม(300คน*4 มื้อ*25บาท)  

- ค่าอาหารกลางวนั (300 คน * 2 มื้อ * 100 บาท) 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

30,000 

60,000 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

30,000 

60,000 
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ท่ี 
กจิกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงนิงบประมาณจำแนกตามรายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

3 กจิกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้         

และจัดการความรู้ (PLC) ของผูผ้่านการอบรม  1 วัน   

  

5,000 

  

5,000 

4 สรุปผลการดำเนนิโครงการ - - - - 

 รวม - 95,000 5,000 100,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

       1) กำหนดการอบรมอยูใ่นช่วงปดิภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของครูกลุ่มเปา้หมาย ทำใหไ้ม่

เต็มใจในการเขา้รับการอบรม หรอืเขา้รับการอบรมไม่เตม็เวลาของหลักสูตรการอบรม 

       2) จำนวนผูเ้ขา้รับการอบรวมไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

 7.2  แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

       ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนกลุม่เปา้หมายแจง้รายช่ือครูผูเ้ขา้รับการอบรมต่อผูอ้ำนวยการเขตพื้นที่

การศกึษาโดยตรงก่อนการอบรม ถ้าครูไม่เขา้รับการอบรมหรอืเขา้ไม่เต็มเวลาผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งช้ีแจงตอ่

ต่อผูอ้ำนวยการเขตพื้นที่การศกึษา 

8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

    1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับประถมศกึษา 

และมธัยมศกึษาตอนตน้สงูขึ้น  

นักเรียนร้อยละ 80  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

   2. ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ระดับประถมศกึษามี

ความรู้ความเขา้ใจวธิกีารจัดการเรียนรู้วทิยาการคำนวณ 

โค้ดดิ้ง และสามารถนำความรู้ที่ไดรั้บไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไดห้ลากหลายมากขึ้น 

ร้อยละ 100 ของครูผูส้อน วทิยาศาสตร์  

คณติศาสตร์  เทคโนโลย ีสามารถนำความรู้ที่

ไดรั้บไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดห้ลากหลายมากขึ้น 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

          9.1 นักเรียนมสีมรรถนะสำคัญตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการสือ่สาร 

ความสามารถดา้นการคิด ความสามารถดา้นการแก้ปัญหา ความสามารถดา้นการใช้ทกัษะชีวติ และ 

ความสามารถดา้นการใช้เทคโนโลย ี 

        9.2 ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ในระดับประถมศกึษามนีวัตกรรมหรอืวธิกีารพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ใหน้ักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

        9.3 ครูผูส้อนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนทัง้ระดับ

ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนตน้ให ้

       9.4 .นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมคุีณภาพเป็นไปตามหลักสตูร 
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ผูเ้สนอโครงการ 
 

 

                                                                                      

 

               (นายมุนนิทร  มาตมุงคุณ) 

                                        หัวหนา้กลุม่งานนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลฯ 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศกุลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ              มหกรรมทักษะวชิาชีพ “ตลาดนัดนักเรียน : Student Market 2  สโุขทัย เขต 2”  

                          เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กสโุขทัยสู่การเป็นผูป้ระกอบการรุ่นเยาวแ์ละเขา้สู ่

    ตลาดแรงงานอย่างมคุีณภาพ 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ   นางศกุลรัตน์ มิ่งสมร   ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการศกึษา 

                             นางสาวศริิพร   ใจทมิ  ,นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ      ศกึษานเิทศก์                         

ระยะเวลาดำเนนิการ   1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

                สบืเนื่องจากพระราโชบายของสมเดจ็สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ดา้นการศกึษาโดยสง่เสริมใหส้ถานศกึษาดำเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดา้นอาชีพที่มุ่งสร้างพื้นฐาน              

ให ้แก่ผูเ้รียน ใหม้งีานทำ มอีาชีพใหเ้ด็กรักงาน สูง้าน ทำใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝกึทักษะอาชีพที่หลากหลาย  

สามารถนำความรู้จากการฝกึทักษะอาชีพไปใช้ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ มกีารพัฒนาทักษะดา้น

อาชีพ ใหส้อดคลอ้งกับสภาพของชุมชนและสังคม  เพือ่สนองพระราชปณธิานดงักล่าว ประกอบกับรัฐบาลมี

นโยบายปฏรูิปการศกึษาของชาต ิทัง้ระบบ และใหค้วามสำคัญกับการจัดการศกึษาดา้นอาชีพ เพื่อการมงีาน

ทำ ในกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรมอุตสาหกรรม พาณชิยกรรมและอาชีพเฉพาะทาง หรอืการบริการที่สอดคลอ้ง

กับศักยภาพของผูเ้รียน ความตอ้งการและศักยภาพของแตล่ะพื้นที ่ตลอดจนสง่เสริมการใช้เทคโนโลยใีนการ

สร้างมลูค่าเพิ่ม ใหกั้บสนิค้าการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่ายผลติภัณฑ์ใหเ้ปน็ระบบครบวงจร และเขา้สู่

ตลาดแรงงานอย่างมคุีณภาพ 

               จากความสำคัญขา้งตน้สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2  ไดข้ับเคลือ่นสู่

การปฏบิัตไิดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยเร่ิมกำหนดนโยบาย จดุเน้นการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจำปี

การศกึษา 2562 ตัง้แต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดบัช้ันมัธยมศกึษา เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกัดนำไปสู่การปฏบิัตใิห้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกันและเกิดประสทิธผิลสงูสดุ ซึ่งในส่วนของจดุเนน้ดา้นผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษา ได้

กำหนดคือ “นักเรียนจบ ช้ันมธัยมศกึษาปทีี่ 3 รักและมทีักษะวชิาชีพ ตามความถนดัได”้ ซึ่งไดร่้วมกับผูบ้ริหาร

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในสังกัด หารูปแบบและแนวทางการจดัการศกึษาเพือ่พัฒนาทักษะอาชีพให้

สนองตอบและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง โดยเปดิศนูย์การเรียนร่วมวชิาชีพใน

สถานศึกษา จำนวน 30 ศนูย ์ และประสานกับสถาบันการอาชีพจัดเป็นศนูยเ์ครอืข่ายเรียนร่วมวชิาชีพ  3 ศูนย ์

ไดแ้ก่ วทิยาลยัการอาชีพศรีสชันาลัย  วทิยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีุโขทยั  

เพื่อใหน้ักเรียนไดส้มัครเรียนวชิาชีพตามความสนใจ  

    เพือ่นำเสนอภาพความสำเร็จเชิงประจักษ์ของการนอ้มนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

มหาวชิราลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร  และการขับเคลื่อนนโยบาย  จดุเนน้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 สูส่าธารณชน จงึไดจ้ดัทำโครงการ มหกรรมทักษะวชิาชีพ “ตลาดนดันักเรียน : 

Student Market 2 สุโขทยั เขต 2” เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กสุโขทยัสู่การเป็นผูป้ระกอบการรุ่นเยาว์ขึ้นและ 

เขา้สู่ตลาดแรงงานอยา่งมคุีณภาพ 

2. วัตถุประสงค์      
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             2.1  เพื่อจัดเวทีเผยแพร่ภาพความสำเร็จดา้นวชิาชีพของนักเรียนในสงักัด ในรูปแบบนทิรรศการ 

มหกรรมทักษะวชิาชีพ “ตลาดนัดนักเรียน : Student Market 2 สุโขทยั เขต 2” ในการเตรียมความพร้อมเด็ก

สุโขทัยสู่การเป็นผูป้ระกอบการรุ่นเยาว์ และเขา้สูต่ลาดแรงงานอยา่งมคุีณภาพ 

            2.2  เพือ่ใหผู้บ้ริหารสถานศกึษา ครู บุคลากรทางการศกึษามสี่วนร่วมในการจดังานมหกรรม                   

ทักษะวชิาชีพ ที่เป็นพื้นฐานการสร้างความร่วมมอืดา้นจัดการศกึษาเพื่อการมงีานทำ 

 2.3 เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานดา้นการจัดการศกึษาเพื่อการมงีานทำ ของโรงเรียน                          

ขยายโอกาสทางการศกึษาในสังกัด 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชงิปรมิาณ 

            3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ในสงักัดจำนวน 36  โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดเขา้ร่วม

กิจกรรมมหกรรมทักษะวชิาชีพ “ตลาดนดันักเรียน : Student Market 2  สุโขทยั เขต 2” ไม่ต่ำกวา่ ร้อยละ 90   

            3.1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู บุคลากรทางการศกึษาตลอดจนผูท้ีม่สี่วนเก่ียวขอ้งมคีวามพงึพอใจ            

ในการมสี่วนร่วมในการจัดงานและผลจากการจัดกิจกรรม  มหกรรมทักษะวชิาชีพ ไมต่ำ่กว่า ร้อยละ 80  

3.2  เชงิคุณภาพ 

             3.2.1 นักเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมทักษะอาชีพ ไดแ้สดงออก                

ซึ่งความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

           3.2.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู บุคลาการทางการศกึษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง มคีวามพงึพอใจ                           

ในการมสี่วนร่วมและผลของการจัดงานมหกรรมทักษะทางวชิาชีพ 

4. กจิกรรม/ระยะเวลาดำเนนิการ 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงผลงานอาชีพในรูปแบบ  

“ตลาดนดันักเรียน : Student Market 2  สุโขทยั               

เขต 2”   เป็นการแสดงผลงานอาชีพของสถานศกึษา

ในลักษณะ   “1 โรงเรียน หลากหลายผลติภัณฑ์”  

พร้อมทั้งการจำหน่าย และบริการเพื่อก่อใหเ้กิด

รายไดข้องสถานศกึษาต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 วัน  

กุมภาพันธ์ 2563 นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร 

นายมุนนิทร มาตมุงคุณ 

นางสาวศริิพร ใจทมิ 

น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ 

2 กิจกรรมที่ 2 การนเิทศตดิตามการขับเคลื่อนการ

พัฒนาทักษะอาชีพ 

ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 

น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ 

  

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมนิผลการดำเนนิงานโครงการฯ ก.ย. 2563 นางสาวศริิพร ใจทมิ 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน

โครงการฯ 

ก.ย. 2563 น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ 

นางสาวศริิพร ใจทมิ 

 

5. งบประมาณ  จำนวน 100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน)        (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)    



57 

 

                                                    แผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

6. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

กจิกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กจิกรรมท่ี 1 จัดแสดงผลงานอาชีพในรูปแบบ  “ตลาดนดั

นักเรียน : Student Market 2  สุโขทยั เขต 2”   เปน็การแสดงผล

งานอาชีพของสถานศกึษาในลักษณะ   “1 โรงเรียน หลากหลาย

ผลติภัณฑ์”  

พรอ้มทัง้การจำหน่าย และบริการเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดข้อง

สถานศกึษาต่อเนือ่ง ระยะเวลา 2 วนั 

    

1. ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีง ค่าเช่าและตดิตัง้ไฟฟา้ใหแ้สงสวา่ง

บริเวณนทิรรศการแสดงผลงานอาชีพ ทุกจุด 

(ค่าใช้จ่าย เวท ี แสงส ีเสยีง) 

- 25,000 - 25,000 

2. ค่าออกแบบและผลติพมิพไ์วนลิเนื้อหานทิรรศการแสดงผล

งานอาชีพ  รวมค่าตดิตัง้ รื้อถอน และอุปกรณอ์ืน่ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

- - 20,000 20,000 

3. ค่าเช่า เตน็ท ์พร้อมโต๊ะเก้าอี้  สำหรับจัดแสดงผลงาน  

    จำนวน  52 เต็นท์ (เต็นทล์ะ 300 บาท) 

15,600 - - 15,600 

4. ค่าตอบแทนฝ่ายการจราจร อพปร. 3,000   3,000 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน /จดัเก็บ  

   35 คน ๆละ 4  วันๆละ 120 บาท   

    

กิจกรรมที่  2  จัดเวทแีสดงศกัยภาพสำหรับนักเรียน     

  - การแสดงดนตรีโฟล์คซอง  วงดนตรีไทย การแสดงนักเรียน 

  -  การประกวดร้องเพลง 

6.ค่าเช่าอุปกรณ์ดนตรีสากล/ดนตรีไทย 

7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสนิต่างๆ 

8.รางวลัสำหรับการประกวด 

 

 

 

 

5,000 

8,600 

 

16,800 

 

6,000 

- 16,800 

 

 

6,000 

    5,000 

8,600 

กิจกรรมที่ 2 การนเิทศตดิตามการขับเคลื่อนการพัฒนาทกัษะ

อาชีพ 

    

กิจกรรมที่ 3 ประเมนิผลการดำเนนิงานโครงการฯ     

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงานโครงการฯ     

รวมงบประมาณท้ังสิน้ 40,200 39,800 20,000 100,000 

 

 

7. การประเมนิผล 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธกีารประเมิน เครื่องมอื 

ผลผลติ เด็กที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ความเขา้ใจทักษะชีวติในสังคม 

การทำงาน ทักษะทางวชิาชีพและเป็นผูป้ระกอบการรุ่นเยาว์ 

1. ประเมนิ

โครงการ   

แบบ

ประเมนิ  

ผลลัพธ์  เด็กที่เขา้โครงการมทีัศคตทิี่ดตี่ออาชีพการงานทีสุ่จริตที่มคุีณธรรม 

จริยธรรม รับผดิชอบต่อสังคม มแีรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  และมขี้อมลู

ประกอบการตัดสนิใจประกอบการอาชีพอสิระทีส่ามารถสร้างรายไดร้ะหวา่ง

เรียน  

2. ผลงานเชิง

ประจักษ์ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

     1.ผูท้ี่เขา้ร่วมโครงการ มคีวามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการประกอบการ และสิง่ที่จำเป็นที่

ผูป้ระกอบการจะตอ้งคำนงึถึง   

    2. นักเรียนมสีว่นร่วมในการสร้างมลูค่าเพิ่ม สอดคลอ้งกับบริบทของพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ และสงัคมของ

ประเทศ 

    3. เด็กสามารถนำความรู้ที่เขา้ร่วมโครงการไปประยุกตก์ารเป็นผูป้ระกอบการอาชีพรุ่นเยาว์และเขา้สู่

ตลาดแรงงานอย่างมคุีณภาพ 

                                                             ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                           
 

                                                       (นางสาวสรญารักษ์  ปานดำ)                      

                                                                ศกึษานเิทศก์ 

       ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
   (นางศุกลรัตน์  มิ่งสมร) 

    ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวฒันา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  ยอ้นรอยอักษรไทย “ลายสอืไทย” และรักษ์ภาษาไทยเนือ่งในวันภาษาไทยแหง่ชาต ิ ป ี 2563  

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ ์สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ     นางพจมาน  หาญกลา้  นายยศวฒัน์   พุฒตาล   

ระยะเวลาดำเนนิการ     ตุลาคม  2562  -  กันยายน   2563  

1. หลักการและเหตุผล 

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไดต้ระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย                           

โดยมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวชิาการที่เก่ียวกับวชิาภาษาไทย เช่น การเปดิโอกาสให้

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา รวมถึงสถานศกึษาแลกเปลีย่นเรียนรู้เทคนคิวธิกีารในการพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาไทยใหเ้กิดประสทิธภิาพ  นอกจากนี้ยังมกีารแข่งขันทักษะภาษาไทยเพือ่พัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน 

โดยมกีารปรับกิจกรรมใหม้คีวามเหมาะสมสง่เสริมใหผู้เ้รียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในดา้นต่างๆ ใหส้อดคล้อง

ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัยเขต 2 ในฐานะที่เป็นหนว่ยงานในการจดัการศกึษาตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะสร้างความตระหนักใหแ้ก่

ครู นักเรียนในสังกัดที่จะสบืทอดจรรโลง ภาษาไทยสบืไปจากเหตุผลดงักล่าวจงึจัดทำยอ้นรอยอักษรไทย “ลายสอื

ไทย” และรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาต ิ  ป ี 2563  

2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อพัฒนาครูผูส้อนภาษาไทยใหม้คีวามรู้และทักษะการอา่นและเขยีนอักษรไทย “ลายสอืไทย” 

      2.2  เพือ่จัดการแข่งขนัทกัษะภาษาไทย ตามกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ  ป ี 

2563 ระดับเขตพื้นที ่และระดับประเทศ 

      2.3  เพื่อนเิทศ  ตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงานพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยตามกรอบ กิจกรรมที่

กำหนด 

3.  เป้าหมาย 

         3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1  การพัฒนาทักษะการคัดลายสือไทย 

                     - ครูผูส้อนภาษาไทย/ครูประจำช้ันโรงเรียนละ 1  คน ระดับ จำนวน  162  คน 

             3.1.2  จดัการแข่งขนัทักษะภาษาไทยกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ ป ี 2563  

ระดับเขตพื้นที ่และส่งต่อระดบัประเทศ 

  -นักเรียน ระดับประถมศกึษาปทีี่ 1-6 , มธัยมศกึษาปทีี ่1-3 

3.2 เชงิคุณภาพ 

 ครูผูส้อนภาษาไทยตามกลุ่มเปา้หมายม ีความรู้และสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยอ้นรอยอักษรไทย “ลายสอืไทย”  
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4. วธีิดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

กจิกรรมท่ี 1 กจิกรรมย้อนรอยอักษรไทย “ลายสอืไทย” 

 1. อบรมปฏบิัตกิาร “ เรียนรู้ลายสอืไทย” /ขยายผล

ลงสู่ช้ันเรียนและร่วมอนุรักษล์ายสอืไทย 

2.จัดทำชุดกิจกรรมการเขยีนลายสอืไทย เพื่อให้

โรงเรยีนใช้เป็นแนวทางในการดำเนนิการการเขยีน

ลายสอืไทย 

3.จัดกิจกรรมประกวดการเขยีนลายสอืไทย 

พฤษภาคม – 

สงิหาคม  63 

นางพจมาน  หาญกลา้  

นายยศวัฒน ์พุฒตาล 

กจิกรรมท่ี 2 กจิกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ ป ี2563  

 ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 

  1. แจง้โรงเรียนทุกสังกัด เพือ่รณรงค์ใหโ้รงเรียน 

ส่งเสรมิสนับสนุนส่งนักเรียนแข่งขัน ทักษะภาษาไทย 

ระดับเขตพื้นที่การศกึษาตามรายการที่กำหนด 

  2. แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิการแข่งขันทักษะ

ภาษาไทย  

  3. จดัประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงรายละเอยีด

เกณฑ์การแข่งขันและจัดทำขอ้สอบ   

 4. ดำเนนิการจัดประกวดกิจกรรมการรักษ์

ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ ป ี2563  

ระดับชาต ิ 

 พัฒนาตอ่ยอด สง่ต่อตัวแทนนกัเรียนเขา้ร่วมการ

แข่งขันในระดับประเทศ ตามกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย  

เนื่องในวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ ป ี2563 ระดับชาต ิ 

มถุินายน  - กรกฎาคม 

263  

นางพจมาน  หาญกลา้  

นายยศวัฒน ์พุฒตาล 

กิจกรรมที่ 3 นเิทศตดิตามการดำเนนิงาน 

 บู รณ าการการพัฒ นาและนิ เทศติดตามและ

ประเมนิผลร่วมกับจากคณะอนุกรรมการ  ก.ต.ป.น 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง   คณะอนุ ก.ต.ป.น 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิงาน 

 กำหนดดำเนนิการ   เดอืน เมษายน 2563 – - กันยายน  2563 (ตดิตามต่อยอด  ถึง มนีาคม 2564)  

6. งบประมาณ 

 จำนวน   60,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) ***ขอถัวจ่ายทุกรายการ*** 
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รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด

รายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กจิกรรมท่ี 1 กจิกรรมตามรอยอักษรไทย “ลายสอืไทย” 

  อบรมปฏบิัตกิาร ครูผู้สอนภาษาไทย 

  กลุ่มเปา้หมาย ครูประจำช้ันโรงเรียนละ 1  คน คณะทำงาน

และวทิยากร  รวม 170 คน        

งบประมาณ 

   1. ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างสำหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 

จำนวน 170  คน *150 บาท* จำนวน 1  วนั  - 20,400 - 20,400 

   2.ค่าเช่าหอ้งประชุม  3,000 - - 3,000 

   3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม - - 10,200 10,200 

รวมกจิกรรมท่ี 1 3,000 20,400 10,200 33,600 

กจิกรรมท่ี 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพืน้ท่ี และระดับประเทศ   

 1.จัดประชุมคณะกรรมการ/สร้างขอ้สอบ 

  กลุม่เปา้หมาย  คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน  

และคณะทำงาน รวม 46 คน   

งบประมาณ    

  1. ค่าอาหารกลางวนั  อาหารว่าง สำหรับคณะกรรมการ

และคณะทำงาน จำนวน   46 คน X 150 บาท X 1 วัน 

  2.ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสาร และเกณฑ์การประกวด    

 

 

 

 

6,900 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

6,900 

 

5,000 

2.จัดประกวดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  

กลุ่มเปา้หมาย  คณะกรรมการ จำนวน  45  คน  

   1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนนิการจัดการประกวด

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา  จำนวน 45 คน X 300 บาท X 1 วัน  13,500 -  13,500 

   2. ค่าสถานที่จัดการแข่งขนั   - 1,000 - 1,000 

รวมกจิกรรมท่ี 2 13,500 7,900 5000 26,400 

กจิกรรม 3 การพัฒนาและนเิทศติดตามและประเมนิผลจาก  

              คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น     

รวมกจิกรรมโครงการ 16,500 28,300 15,200 60,000 
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 7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจยัความเสี่ยง                   1) ระยะเวลาในการดำเนนิมขีอ้จำกัดในการใช้งบประมาณ 

                                   2) บุคลากรในการประเมนิมภีารกิจมากทำใหข้าดการนเิทศตดิตาม 

     แนวทางการบริหารความเสี่ยง  1) ขยายกรอบระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

                                   2) สร้างความตระหนักในบทบาทหนา้ที ่

8.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเปา้หมาย 

กจิกรรมท่ี 1 กิจกรรมยอ้นรอยอักษรไทย “ลายสอืไทย”  

 -นักเรียนช้ันประถมศกึษาปที ี1-6 ไดรั้บการการพัฒนาทกัษะการคัดลายมอื “ลายสอืไทย” ร้อยละ 100 

กจิกรรมท่ี 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที ่  

-นักเรียนเข้าแข่งขันในโครงการรักษ์ภาษาไทยทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 

กจิกรรม 3 การพัฒนาและนเิทศตดิตามและประเมนิผลจากคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น ร้อยละ 100 

9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           9.1 ผูเ้รียนมกีารเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถอ่านและเขยีนลายสอืไทยได  

           9.2 ครูและนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สบืสาน “ลายสอืไทย”จากศลิาจารึกหลักที่ 1                 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

                                               ผูเ้สนอโครงการ 

 
                                          (นางพจมาน   หาญกลา้) 

 หัวหนา้กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ          พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนอาสาดว้ยรูปแบบการพัฒนาทัง้โรงเรียน 

แผนงาน          ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผู้รับผดิชอบ  1. นางศุกลรัตน์ มิง่สมร     ผู้อำนวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

                  2. นางศุภจติ  มาตมงุคุณ  ศกึษานเิทศก์ 

ระยะเวลา    ตุลาคม 2562   -  กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  

            การเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจุบัน มกีารตดิต่อสือ่สารดว้ยภาษาตา่ง ๆ ที่หลากหลาย และ 

ภาษาองักฤษไดถู้กจัดใหเ้ป็นภาษากลางในการดำเนนิธุรกิจ การสื่อสาร และการดำเนนิชีวติ ผูท้ี่มหีนา้ที่

เก่ียวกับการศกึษาในยุคปัจจบุัน สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิารจงึตอ้งมี

การปรับเปลี่ยนวธิกีารจดัการเรียนการสอน การแสวงหาเทคนคิวธิกีาร และสื่อการเรียนรู้ ของครู โดยการ

ดำเนนิงานตามจุดเนน้สำคัญ นโยบาย แนวทางหลกัการดำเนนิงาน และโครงการสำคัญของ

กระทรวงศกึษาธกิาร  คือ เรียนภาษาองักฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม่) เนน้เพื่อการสือ่สาร  ตามแนวทาง

หลักดา้นผลติ พัฒนากาลงัคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับภาษาองักฤษรองรับไทยแลนด์ 

4.0 ในสถานศกึษา ใหส้ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดแ้ละสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การปฏรูิปการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศกึษาธกิารและการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ดงันัน้ กลุม่นเิทศ ตดิตาม และ

ประเมนิผลการจดัการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 ไดเ้ล็งเหน็ถึง

ความสำคัญของการพัฒนาและสง่เสริมทักษะ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ใหแ้ก่ นักเรียน ครูผูส้อน

ภาษาองักฤษ  และผูบ้ริหารสถานศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นแนวทางในการ

สร้างแรงจูงใจ เจตคตแิละความสนใจตอ่การเรียนรู้ภาษาองักฤษ และการไดรั้บประสบการณ์ตรงในการใช้

ภาษาทัง้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขยีน ซึง่จะทำใหม้คีวามมั่นใจในการสือ่สารดว้ยภาษาอังกฤษมากยิง่ขึ้น  

                 กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัย เขต 2 ไดเ้ล็งเหน็ถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ใหแ้ก่

นักเรยีน ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  และผูบ้ริหารสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ เจตคตแิละ

ความสนใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา ทัง้ดา้นการฟัง พูด อ่าน 

และเขยีนอยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่จะทำใหม้คีวามมั่นใจในการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  จงึไดจ้ักทำ

โครงการ พัฒนาทักษะการสือ่สารเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนอาสาดว้ยรูปแบบการพัฒนาทัง้โรงเรียนนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

    เพื่อพัฒนาครูผูส้อนภาษาอังกฤษ และผูบ้ริหารสถานศกึษา ใหม้คีวามรู้ ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษและมทีักษะในการสือ่สาร การฟังและการพดู นำไปสู่การปฏบิัตจิริงในช้ันเรียน

อย่างเป็นรูปธรรม ในโรงเรียนอาสาสมัครเขา้ร่วมโครงการ 
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3. เป้าหมาย  

     3.1 เชงิปรมิาณ  

           1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกั้บนักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศกึษา ในโรงเรียน

อาสาสมัครพัฒนาทัง้โรงเรียน อยา่งนอ้ย 5 โรงเรียน  

2.พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยา่งต่อเนือ่งในสถานศกึษาที่ปฏบิตังิาน ใน 1  ปกีารศกึษา  

      3.2 เชงิคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนในโรงเรียนอาสา ฟัง พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได ้

3.2.2 ครูผูส้อนภาษาองักฤษ โรงเรียนในสงักัดมทีักษะการสื่อสาร ฟังพดู และทักษะการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนภาองักฤษเพื่อการสื่อสาร                 

4. กจิกรรมการดำเนนิการ 
 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 คัดเลอืกโรงเรียนในสังกัดทีม่คีวามพร้อมในการ

เขา้สู่กระบวนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ดว้ยรูปแบบการพัฒนาทัง้โรงเรียน  

มกราคม 2563  นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร 

นางศุภจติ มาตมุงคุณ 

 

2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาแบบเขม้  เมษายน  2563  นางศุภจติ มาตมุงคุณ 

3 จัดทำบันทกึตกลงความร่วมมอื MOU การพัฒนาทักษะ                

การสื่อสารภาษาอังกฤษดว้ยรูปแบบการพัฒนาทัง้โรงเรียน   

เมษายน  2563  ผูอ้ำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นท่ี 

4 นำแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ส่งสู่ช้ันเรียน  

พฤษภาคม -  

กันยายน 2563  

นางศุภจิต มาตมุงคุณ 

โรงเรียนโครงการ  

5. นเิทศ กำกับ ตดิตามผลการดำเนนิงานโครงการ  สงิหาคม - 

กันยายน 2563 

นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร 

นางศุภจติ มาตมุงคุณ 

6 ประเมนิผลผลติโครงการ  กันยายน 2563  

5.  งบประมาณท่ีใช้         จำนวน  150,000  บาท  ( หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

6.  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ   

กิจกรรม  /รายการ เงนิงบประมาณ จำแนกตามรายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 1. คัดเลอืกโรงเรียนอาสาพฒันาทักษะการสื่อสารภาษาองักฤษ

ทัง้โรงเรียน  จำนวน  5  โรงเรียน  

 2. พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียนอาสา 

แบบเขม้   

 3. จัดทำบนัทึกตกลงความร่วมมอื MOU การพัฒนาทักษะ                

การสื่อสารภาษาองักฤษดว้ยรูปแบบการพัฒนาทัง้โรงเรียน 

   1)  MOU ระหวา่งผอ.โรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

   2)  MOU ระหว่าง ครูผูส้อน กับ ผอ.โรงเรียน 
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กิจกรรม  /รายการ เงนิงบประมาณ จำแนกตามรายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

งบประมาณ  

   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอาสา  

แบบเขม้   5 โรงเรียน ๆละ 6 คน  รวม 3 คน ระยะเวลา 5 วัน  

         - ค่าอาหารกลางวนัอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ตนๆ

ละ 150 บาท จำนวน 5  วัน  

         - ค่าวัสดุดำเนินการ   

   2. สนับสนุนงบประมาณเพือ่ดำเนนิการพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน  จำนวน  5  โรงเรียน ๆละ 

24,000 บาท  

  

 

 

22,500 

 

 

 

120,000 

 

 

 

 

 

7,500 

 

 

 

22,500 

 

7,500 

 

120,000 

รวมงบประมาณ  142,500 7,500 150,000 

7.  ตัวชี้วัด การวัดและประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วธีิการประเมนิ เครื่องมอืท่ีใช ้

เชงิปรมิาณ 

- ร้อยละ 100 ครูผูส้อนภาษาอังกฤษไดรั้บ

การส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร และ ประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 

 - ร้อยละ 100  ครูที่ไดเ้ขา้รับการพัฒนา 

ไดรั้บการนเิทศตดิตาม 

 

- ประเมินความพึงพอใจ   

- ประเมินความรู้และ

ทักษะ 

-สังเกตการสอน 

-สัมภาษณ์ 

- นเิทศ กำกับ ตดิตาม 

 

-แบบประเมนิความพึงพอใจ 

-แบบประเมนิความรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษ 

 -แบบสังเกตช้ันเรยีน 

- แบบบันทกึหลังสอน 

-แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์

- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในหลักสูตร  วธิกีารจัดกจิกรรมการ

เรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และการประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน   

-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมคีวามรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนภาษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

สามารถพัฒนาผูเ้รียนใหม้คุีณลักษณะที่พึง

ประสงค์ มตีระหนักและแรงจงูใจในการ

พัฒนาตนเองและปฏบิัตงิานทีต่นรับผดิชอบ

ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

- สังเกตการสอน 

-สัมภาษณ์ 

 

- แบบสังเกตช้ันเรยีน 

- แบบบันทกึหลังสอน 

-แบบสัมภาษณ์ 
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8.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

         8.1 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัสตูรและกิจกรรมและสามารถนำกลวธิกีารจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน  

         8.2 นักเรียนที่เรียนกับครูผูส้อนที่เขา้ร่วมโครงการพฒันาทักษะการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับครูผูส้อนระดับประถมศกึษามทีกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นางศภุจติ มาตมุงคุณ) 

ศกึษานเิทศก์ 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ    นอ้มนำพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏบิตั ิ

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี  ยุทธศาสตร์ที่  1  จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง ของสงัคมและประเทศชาติ      

สนองกลยทุธ์      สพป.สท. 2 ที่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ลักษณะโครงการ       ต่อเนือ่ง 

ผูรั้บผดิชอบ  นางสาวพมิลภัทร  เกตุแก้ว  ,นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร 

ระยะเวลาดำเนนิการ       พฤศจกิายน  2562 - 1  กันยายน 2563 

_____________________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

        ดว้ยสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต  2  ไดต้ระหนักถึงความจำเป็นดา้น

การศกึษามคีวามสำคัญยิง่ตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผา่นในยุคปฏรูิป 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดพ้ระราชทานพระบรมราโชบายไวม้ากมาย 

รัฐบาลยงัคงนอ้มนำมาขับเคลื่อนอย่างตอ่เนื่อง  กอปรกับพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของพระบาทสมเด็จ

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 10 ทรงใหข้า้ราชการทุกคนสบืสานพระราชปณธิานดา้นการศกึษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มาขับเคลื่อนงานดา้นการศกึษาใหเ้กิดเปน็

รูปธรรม  การนอ้มนำพระราโชบายของรัฐกาลที่ 10 สู่การศกึษานัน้ จะตอ้งปลูกฝั่งใหเ้กิดแก่เยาวชน 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1) ตอ้งมทีศันคตทิี่ถูกตอ้งต่อบา้นเมอืง 2) มพีื้นฐานชีวติที่มั่นคง มคุีณธรรม 3) มอีาชีพ มงีานทำ และ    

4) การเป็นพลเมอืงที่ด ี เพือ่ใหก้ารขับเคลื่อนนโนยบายสู่การปฏบิัต ิสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัย เขต 2 จงึไดจ้ัดทำโครงการนี้ขึ้น  

2.  วัตถุประสงค ์

           2.1 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศกึษาดา้นการนอ้มนำ 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษาสู่การปฏบิัต ิ

          2.2 ร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการนำพระบรมราโชบายสู่การปฏบิัต ิในสถานศกึษา 

          2.3 ยกยอ่งเชิดชูเกียรตโิรงเรียนที่จดักิจกรรมเป็นแบบอย่างดา้นการนอ้มนำพระบรมราโชบาย                     

ดา้นการศกึษาสู่การปฏบิตั ิ

3. เป้าหมาย 

 3.1  เชงิปรมิาณ 

                3.1.1  ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศกึษา ทีเ่ป็นแกนนำหลักในการขับเคลือ่นการนอ้มนำ 

พระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว สู่การปฏบิัต ิ  162 โรงเรียน  

               3.1.2 ทุกโรงเรียนมีแนวทางการการจัดกิจกรรมและรับการประเมิน คัดเลือกผลงาน

เกี่ยวกับการดำเนนิงานตามพระราโชบาย ดา้นการศกึษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏบิัต ิ

 3.2 เชงิคุณภาพ 

      3.2.1 ผู้ เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      3.2.2 ผูเ้รียนรับรู้ขดีความสามารถของตนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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4. กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. กิจกรรมที่  1   จดัทำคู่มอื/แนวทางการนอ้มนำ 

พระบรมราโชบายดา้นการศกึษาสู่การปฏบิัต ิ 

       - จัดทำคู่มอื/แนวทางการนอ้มนำโดยบูรณา

การระหว่างการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พื้นฐานกับสภาพภูมสิังคมและบริบท

ของโรงเรียน   

      -  นำกิจกรรมตามจุดเนน้การพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียน ปกีารศกึษา 2562  เปน็กิจกรรมหลัก   

    - ใช้กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนน้

การพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ในเด็ก เยาวชน

และต่อยอดการสร้างความด ีซึ่งโมเดลสร้างความด ี

ที่หลากหลาย เช่น    

 - บูรณาการกจิกรรมลูกเสอืยุวกาชาดในสถานศึกษา   

- โรงเรียนคุณธรรม  - โรงเรียนวถีิพุทธ 

 - โรงเรียนสุจริต  /โครงการยุสทูตความด ีฯ 

พฤศจกิายน  - 

กุมภาพันธ์ 2563  

- นายมุนนิทร  

มาตมงุคุณ 

- นางสาวศริิพร  

ใจทมิ  

 

2. กิจกรรมที่ 2  สถานศกึษานำกิจกรรมตามจุดเนน้การ

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนสู่การปฏบิัตจิริงในสถานศกึษา 

ระยะที่ 1  มถุินายน -กันยายน 2563 

ระยะที่ 2  พฤศจกิายน 2563 - มนีาคม 2564 

 สถานศกึษา 

 

3. กิจกรมที่ 3 การนเิทศ กำกับ ตดิตามการดำเนนิงาน 

การนอ้มนำพระบรมราโชบายดา้นการศกึษา 

สู่การปฏบิัต ิ 

ระยะที่ 1  กุมภาพันธ ์ 

2563  

ระยะที่ 2  พฤษภาคม 

2563  - สงิหาคม 

2563 

- นายมุนนิทร  

มาตมงุคุณ 

- นางสาวศริิพร  

ใจทมิ และคณะ 

5.  งบประมาณ  จำนวน   30.000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)    

  (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563)   

           หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ    รายละเอยีด ดังนี้  
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กิจกรรมและรายละเอยีด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่  1   จดัทำคู่มอื/แนวทางการนอ้มนำ 

พระบรมราโชบายดา้นการศกึษาสู่การปฏิบัต ิ

 

 

   

 

      1.1 ประชุมปฏบิัตกิารจัดทำคู่มอื /แนว

ทางการนอ้มนำพระบรมราโชบายดา้นการศกึษา

สู่การปฏบิัต ิ

     1.2 ประชุมปฏบิัตกิารขยายผลการนำ

แนวทางคู่มอืการนอ้มนำพระบรมราโชบาย 

ดา้นการศกึษาสู่การปฏบิตั ิ

    1.3 ค่าวสัด ุจัดทำคู่มอื /เครื่องมอืการนเิทศ 

และรายงานผลการนเิทศ 

 

 

 

 

 

 

10,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

กิจกรรมที่ 2  สถานศกึษานำกิจกรรม                  

ตามจดุเนน้การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน                  

สู่การปฏบิัตจิริงในสถานศกึษา  

- - - - 

กิจกรรมที่  3 การนเิทศ กำกับตดิตามการนอ้ม

นำพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาสู่การปฏบิัต ิ

- คัดเลอืก Best Practice  

- คัดเลอืก โรงเรียนแบบอย่างการนอ้มนำ 

พระบรมราโชบายดา้นการศกึษาสู่การปฏิบัต ิ

ทัง้ระบบ  

20,000    

 

 

 

 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ สำหรับคณะกรรมการ

คัดเลอืกโรงเรียน     

  10,000  

 

-ค่าวัสดุ /จดักิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ         10,000 

รวมงบประมาณ 30,000  10,000 20,000 

6. . การวเิคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 

ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการดำเนนิงาน / จำนวนงบประมาณที่ไดรั้บ การบรหิารความ

เสี่ยง : สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณ

จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
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7. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเปา้หมาย 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการธำรง

รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลเมือง  

3. ร้อยละของผูเ้รียนที่รู้จักอาชีพในทอ้งถ่ินของตนเอง อย่างนอ้ย 1 อาชีพ 

4. ร้อยละของสถานศกึษา ม ีBest Practice และเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการนอ้มนำพระบรม 

  ราโชบายสู่การปฏบิัต ิ 

 5. ร้อยละของสถานศกึษาจัดกิจกรรมโรงเรียนแบบอย่างการนอ้มนำพระบรมราโชบาย

ดา้นการศกึษาสู่การปฏบิตัทิัง้ระบบ 

100  

 

 

100 

 

100  

25  

 

25  

8. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ   

           8.1 ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศกึษานอ้มนำพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาสู่การปฏบิัต ิ

          2.2 มแีนวทางและปฏบิัตติามกิจกรรมตามแนวทางการนอ้มนำพระบรมราโชบายสู่การปฏบิัต ิ 

ในสถานศึกษา 

          2.3 ยกยอ่งเชิดชูเกียรตโิรงเรียนที่จดักิจกรรมเป็นแบบอย่างดา้นการนอ้มนำพระบรมราโชบายดา้น

การศกึษาสู่การปฏบิัต ิ

ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                              

(นางสาวพมิลภัทร  เกตุแก้ว)                     

                                       ศกึษานเิทศก์                                   

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  ยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวศริิพร  ใจทมิ   นางสาวสรญารักษ์  ปานดำ  

ระยะเวลาดำเนนิการ 1 ตลุาคม  2562  ถึง 30  กันยายน  2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศจุดเนน้การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ที่มุ่งเนน้ใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลง ไดแ้ก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยคุใหม่ สถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้ใหม ่และระบบ

บริหารจัดการใหม่ ทีมุ่่งหวงัพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง คนด ีและมคีวามสุข เปน็คุณภาพของเด็กไทยใน

อนาคต เป็นผูท้ี่มคีวามสามารถ คิดเป็น ทำเปน็ แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสูส่ากล และมคีวามเป็นพลเมอืงที่

สมบูรณ์   โดยกำหนดจุดเนน้การพัฒนาผูเ้รียน คอื คุณภาพในตัวผูเ้รียนที่มคีวามครอบคลุม ในดา้น

ความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมใหผู้เ้รียนมคุีณภาพบรรลุตามเปา้หมายของ

หลักสูตร   

                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ มบีทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่าง

มีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้

คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจ แก้ปัญหา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และการพัฒนา

ผูเ้รียนตามตัวช้ีวัดจงึตอ้งดำเนนิการแบบบูรณาการในระหว่างการเรียนการสอนและมกีารสอดแทรกไปในทุกๆ

สาระการเรียนรู้   

     การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา จึงมีความสำคัญ ซึ่งเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายจะช่วย

ให้ครูสามารถจัดการบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการคิด สามารถสรุปความคิดรวบ

ยอดเป็นองค์ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างเวทีการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมและกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 

   จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งตน้ พบว่า การพัฒนาครูใหม้สีามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมุ่่งเนน้                  

ใหม้คีวามรู ้ความสามารถคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไป

เชื่อมโยงประยุกตใ์ช้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมและการสร้างเวทกีารแข่งขันทักษะทางคณติศาสตร์เพื่อเปดิ

โอกาสใหผู้้เรยีนไดแ้สดงความสามารถ  ก่อใหเ้กิดความรู้ ทักษะที่คงทน จงึไดจ้ดัทำโครงการยกระดับพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์และสร้างเวที

การแข่งขันทักษะทางคณติศาสตร์ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค ์

 2.1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 2.2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทกัษะทางคณติศาสตร์ 

 2.3. เพื่อนเิทศตดิตามการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ            

                  3.1.1 ครูผูส้อนวชิาคณติศาสตร์ ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2  จำนวน 160 คน   

  3.2. เชิงคุณภาพ 

     3.2.1. ครูมแีนวทางการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ ที่มุ่งเนน้ใหม้คีวามรู้ ความสามารถ

คิดวเิคราะห์ สงัเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไปเช่ือมโยงประยุกต์ใช้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม 

    3.2.2. ผูเ้รียนไดรั้บการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นความสามารถคิดวเิคราะห ์

สังเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอดเปน็องค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไปเชื่อมโยงประยุกตใ์ช้   

4. วธีิดำเนนิการ 

ท่ี กจิกรรม/ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

คณติศาสตร์ 

1.1. การอบรมเชิงปฏบิัตกิารเทคนคิการสอน

คณติศาสตร์ 

 

 

ม.ค.-ม.ิย 2563 

 

 

นางสาวศริิพร ใจทมิ 

2 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคณติศาสตร์ 

 - การแข่งขันทักษะทางวชิาการ เวทนีานาชาต ิ

 

ม.ค.-ส.ค. 2563 

 

นางสาวศริิพร ใจทมิ 

 

3 การนเิทศตดิตามการจดัการเรียนการสอน

คณติศาสตร์   

 

 

ตลอดปกีารศกึษา 

 

ศกึษานเิทศก์ทุกคน 

 

5. งบประมาณ 

 งบประมาณจากแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตั ิสพฐ. ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน  50,000 บาท  (หา้หมื่นบาทถ้วน) 
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6. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กจิกรรม/รายการ 
งบประมาณ  ท่ี

ใช ้

เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

คณติศาสตร์ 

1.1 การอบรมเชิงปฏบิตักิารเทคนคิการสอน

คณติศาสตร์ สำหรับครูผูส้อนระดับช้ัน

ประถมศึกษา ปทีี่  1,3 

  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม

สำหรับคณะทำงานและผูเ้ขา้อบรม จำนวน 170 

คนๆละ 150 บาท/วัน  เวลา 1 วัน  เป็นเงิน 

(170x150x1=25,500 บาท) 

25,500     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25,500 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคณติศาสตร์ 

 - การแข่งขันทักษะทางวชิาการ เวทนีานาชาต ิ

    2.1. ค่าสำเนาขอ้สอบ 

    2.2. ค่าดำเนนิการสอบ (กระบวนการตาม 

ส่วนกลางกำหนด)  

24,500   

 

 

18,500 

 

 

6,000 

3 การนเิทศตดิตามการจดักิจกรรม     

รวม 50,000  44,000 6,000 

7. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วธีิการประเมนิ เครื่องมอืท่ีใช ้

ผลผลติ 

-  ครูมคีวามรู ้ความเขา้ใจจดัการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหา

โดยการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) 

 

 

ประเมนิความรู้ก่อน-หลงั

การอบรม 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ผลลัพธ์ 

- ครูมคีวามรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนเพือ่เนน้พัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณติศาสตร์ โดยใช้เทคนคิการแก้โจทย์ปญัหาโดย

การวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model)ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกิด

ประสทิธผิล 

- นักเรียนมเีวทแีสดงความสามารถทางวชิาการที่เป็นมาตรฐาน 

 

-การนเิทศตดิตาม 

 

 

 

- ผลการทดสอบเวที

นานาชาต ิ

 

- แบบนเิทศฯ 
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8.   ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 1.  ผูเ้รียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์สูงขึ้น 

2. ครูมคีวามรู้ ความสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อเนน้พัฒนาทักษะและกระบวนการทาง

คณติศาสตร์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกิดความภาคภูมใิจและเป็นแบบอยา่งได ้

3. มนีวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 

 

ผูเ้สนอโครงการ 

 
(นางสาวศริิพร   ใจทมิ) 

ศกึษานเิทศก์ 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ    การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับพ่อแม ่ผูป้กครองในการออกแบบ 

                                กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย  

สอดคลอ้งยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยทุธ์ สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ   กลุม่นเิทศ  ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

ผูรั้บผดิชอบ                นางสาวนงนุช  พันธ์จุย้ 

ระยะเวลาดำเนนิการ     พฤศจกิายน   2562  -  กันยายน 2563 

------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตผุล  
กระทรวงศกึษาธกิารและสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไดต้ระหนักถึง ความสำคัญ 

ของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัยไดรั้บการพัฒนาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ - 

จติใจ สังคมและสตปิัญญาอย่างเตม็ตามศักยภาพมคีวามพร้อมที่จะเรียนรู้ สิ่งต่างๆ โดยกำหนดหลักการ 

คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแลสง่เสริม อย่างใกลชิ้ด สง่เสริมบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก นเิทศตดิตามผลการจัดการศกึษาปฐมวยัและประเมนิผล เพื่อใหก้าร

จัดการศกึษาปฐมวยับรรลุเปา้หมาย โดยในปงีบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ไดจ้ัดสรรงบประมาณในดำเนนิการแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาใน 4 กิจกรรมหลัก ไดแ้ก่ 

กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย  กิจกรรมการพัฒนาพ่อ แม ่

ผูป้กครองเด็กปฐมวัย เรื่อง การเฝา้ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ส่งเสริมการวจิัยนวัตกรรม

การศกึษาปฐมวัย  กิจกรรมโครงการ "บา้นนักวทิยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทย”  และการนเิทศตดิตามการจัด

การศกึษาปฐมวัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 มสีถานศกึษาที่จัดการศกึษา 

ระดับปฐมวยัจำนวน 162 โรงเรียน และมภีารกิจในการสง่เสริมสนับสนนุใหโ้รงเรียนไดจ้ดัการศกึษาระดับ

ปฐมวัยใหม้คุีณภาพ และมาตรฐานและไดด้ำเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาระดับปฐมวัยแก่โรงเรียนในสงักัด

มาอย่างต่อเนือ่ง  

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน กำกับ ตดิตามผลการดำเนนิงานการจัดการศกึษาในระดับปฐมวัยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์

และสอดคลอ้งกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในการพฒันาการจัดการศกึษา

ปฐมวัย จงึไดจ้ัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์    

2.1 เพื่อสง่เสริมนักเรียนปฐมวัยใหไ้ดรั้บการสง่เสริมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น  ตามหลักสตูรการศกึษา

ปฐมวัย 

2.3  เพื่อสร้างเครอืข่ายความร่วมมือใหพ้่อ แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวัยตระหนักและมคีวามรู้ใน

ความสำคัญของการเฝา้ระวังและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
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3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
                 3.1.1 จัดกิจกรรม Family Fun Day  การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับพ่อแม่ ผูป้กครองในการ

ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการของนักเรียนระดับปฐมวัย  

1) จัดทำเอกสารชุดฝกึอบรมพ่อแม่ ผูป้กครองผูป้กครองเด็กปฐมวัย  

2) จัดสรรงบประมาณใหโ้รงเรียนที่ตน้แบบการจดัการศกึษาปฐมวัยทีม่คีวามพร้อม 

เพื่อจัดกิจกรรม Family Fun Day  ในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการออกแบบ 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย  

 3.1.2 กิจกรรมการนเิทศตดิตามการจัดการศกึษาปฐมวัย โรงเรียนที่จัดการศกึษาปฐมวัย 

จำนวน 160 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
ครูผูสอนไดรับการพัฒนาใหมีความรู  ความสามารถในการพฒันาการจัดประสบการณการเรียน 

การสอนปฐมวัย  นักเรียนปฐมวยัไดรับการพฒันาทางดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคมและสติปญญา 
อยางเต็มตามศักยภาพ และพอ แม ผูปกครองเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. กจิกรรมการดำเนนิการ 

      กจิกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1  การจดัทำชุดเสริมความรู้พ่อแม่ 

ผูป้กครอง ในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพา

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

มกราคม  - มนีาคม

2563 

นางสาวนงนุช  พันธ์จุย้

คณะศกึษานเิทศก์ 

2. กิจกรรมที่ 2 Family Fun Day เครอืข่ายความ

ร่วมมอืกับพ่อแม ่ผูป้กครองในการออกแบบกิจกรรม

ส่งเสรมิพฒันาการของนักเรียนระดับปฐมวัย  

 นางสาวนงนุช  พันธ์จุย้

คณะศกึษานิเทศก์และ

คณะครูผูน้ำเครือข่าย

ปฐมวัย 

3 กิจกรรมที่ 3 นเิทศตดิตามการจัดการศกึษาปฐมวยั กรกฎาคม –- กันยายน 

2563 

นางสาวนงนุช  พันธ์จุย้

และคณะศกึษานเิทศก์ 

4. กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผล ก.ย. 2563 นางสาวนงนุช  พันธ์จุย้ 

 

5.  งบประมาณท่ีใช้      เงนิงบประมาณ   100,000   บาท  (หนึง่แสนบาทถ้วน) 

 

 



77 

 

                                                    แผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

6.  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  รายการ เงนิงบประมาณ จำแนกตามรายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  การจดัทำชุดเสริมความรู้พ่อแม่ ผูป้กครอง ใน

รูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาการเด็กปฐมวยั  

    1.จัดประชุมปฏบิัตกิารจัดทำชุดเสริมความรู้พ่อแม่  

ผูป้กครอง ในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย   

 -ค่าอาหารกลางวนัอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จำนวน  20 คน ๆ

ละ 150 บาท จำนวน  4 วนั เป็นเงนิ  12,000  บาท  

    2. จดัประชุมช้ีแจงในรูปแบบ VDO Conference  การใช้ 

Application สง่เสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวยั 

   -ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก จำนวน 2 คน ๆละ  

2,000 บาท เป็นเงนิ  2,000  บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

12,000 

 

 

4,000 

รวม กิจกรรม 1 4,000 12,000  16,000 
กิจกรรมที่ 2 Family Fun Day  การสร้างเครอืข่าย                       

ความร่วมมอืกับพ่อแม่ ผูป้กครองในการออกแบบกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย  

  จัดสรรงบประมาณใหกั้บศนูย์การพัฒนาเครอืข่าย                       

ความร่วมมอืกับพ่อแม่ ผูป้กครอง เพื่อจดักิจกรรม  

Family Fun Day  จำนวน  4  ศูนย ์ๆละ 21,000   บาท  

       ศูนย์โรงเรียนอนบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 

       ศูนย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 

       ศูนย์โรงเรียนบา้นทา่ชุม(ประชาอุทศิวทิยาคาร) 

       ศูนย์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลยั(บ้านหาดสงู) 

  

 

 

 

 

84,000 

  

 

 

 

 

84,000 

กิจกรรมที่ 3 นเิทศตดิตามการจัดการศกึษาปฐมวยั 

    ***งบประมาณบูรณาการร่วมกับโครงการนเิทศฯ*** 
- - - - 

กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผล - - - - 

รวมเงนิท้ังสิ้น 4,000 96,000 - 100,000 
 

7.  การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

7.1  ปัจจยัความเสี่ยง 

      7.1.1 เมื่อครูผ่านการอบรมพัฒนาแลว้ไม่สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้
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7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      7.2.1 นเิทศตดิตามเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้

8.  ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวบ่งชี ้ ค่าเปา้หมาย 

1. ผูปกครอง ชุมชน มีความรูความเขาใจในการเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. ครูผูสอนปฐมวัยไดรับการพฒันาใหมีความรู  
ความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรู 
ตามหลักสตูรการศกึษาปฐมวยั  และส่งเสริม

พัฒนาการนักเรียนครบทัง้ 4 ด้าน ตามศักยภาพ 

1. ผูปกครอง ชุมชน มีความรูความเขาใจ 
ในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ไมนอยกวารอยละ 80 
2. โรงเรียนไดรับการนิเทศติดตามดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย ไมนอยกวารอยละ 80 
 

 

9.  ผลท่ีคาดจะได้รับ 

 โรงเรียนในสงักัดที่จัดการศกึษาในระดับปฐมวยัไดรั้บการพัฒนาในดา้นบุคลากร และมคีวามพร้อม  

ในดา้นวัสดุ สื่อ ในการจัดประสบการณ์ สง่ผลใหน้กัเรียนไดรั้บการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เต็มตามศักยภาพ

เหมาะสมกับวัย และไดรั้บความพงึพอใจจากผูป้กครอง ชุมชน 
 

ผูเ้สนอโครงการ 

                                                              
                                          (นางสาวนงนุช   พันธ์จุย้)           

                                           ตำแหนง่  ศกึษานเิทศก์       
 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ      ส่งเสริมดนตรีไทยนาฏศลิป์พื้นบา้น  

สอดคลอ้งยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผูรั้บผดิชอบ  นางรัชน ี หาญพัฒนนยิม     กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่ 

ระยะเวลาดำเนนิการ ธันวาคม 2562  –กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

  จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดนในศตวรรษที่ 

21 จะเห็นว่าดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงวัฒนธรรมของต่างชาติกำลังเผยแพร่และมีการยอมรับ 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทั่วโลก ดังนั้นเราควรปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี ความ

ภูมใิจและมองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาตซิึ่งกำลังจะถูกลบเลือนและ สูญ

หายไปโดยเฉพาะ โขน ละคร ฟ้อนรำ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษปรมาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ ทางด้าน

นาฏศลิป์ที่คิดประดษิฐ์ไวจ้ากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน กล่าวไดว้่าศิลปะแห่งการละครฟอ้นรำที่แสดง ถึงวถีิชีวิต

ความเป็นอยู่ การแสดงที่เป็นแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถ่ินในแต่ละภาคของชาตไิทย  

ทั้งนี้สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ได้จัดให้มีการ

แสดงนาฏศลิป์พื้นบา้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ประจำทอ้งถ่ิน ทัง้ 5 อำเภอ  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จักใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ เข้าใจและมองเห็น ความถนัดและความสามารถของตนเอง มีสุนทรียศาสตร์ทางด้านอารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา กล้าแสดงออกอย่างอิสระในทางที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมอนุรักษ์สืบสาน/เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเห็นสมควรเผยแพร่ให้กับ

สถานศกึษาในอำเภอเดียวกัน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะการแสดง

นาฏศิลป์พื้นบ้าน และตระหนักถึงคุณค่าใน การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานให้คงอยู่ จึงได้จัดดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมดนตรีไทย นาฏศลิป์พื้นบา้น นี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อพัฒนาครูผูส้อนกลุม่สาระศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป ์ใหม้คีวามรู้ทักษะทางดา้นดนตรี นาฏศลิป์

พื้นบา้น ทัง้ 5 อำเภอ 

 2.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 

ชนดิ 

 3.  เพื่อสง่เสริมสถานศกึษาในการจัดการเรียนรู้ทักษะในดา้นดนตรี นาฏศลิป ์และการแสดงใน

ทอ้งถ่ิน 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ 

     1. นักเรียน ร้อยละ 80 มคีวามรู้ ทักษะแสดงนาฏศลิปพ์ื้นบา้น อย่างนอ้ย 1 ชนดิ เล่นเครื่องดนตรี

ไทย ไดอ้ย่างนอ้ย อยา่งละ 1 ช้ิน 

                  2. ครูผูส้อนกลุม่สาระศลิปะ (ดนตรี นาฏศลิป์)  ทุกโรงเรียน 

3.2  เชงิคณุภาพ 

                   ครูผูส้อนกลุม่สาระศลิปะ (ดนตรี นาฏศลิป์) มคีวามรู้ความเขา้ใจ มทีักษะการแสดง  และสามารถ

นำความรู้ที่ไดรั้บไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

       นักเรียน มีความรู้ ทักษะทางด้านคนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน กล้าแสดงออกอย่างอิสระในทางที่

ถูกตอ้งอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณขีอง

ทอ้งถ่ินตนเอง 

4. วธีิการดำเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 

 

 

   2 

 

 

3 

 

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ 5 อำเภอ

วางแผนการดำเนินงานจดัทำหลักสูตร คู่มอื

และแผนการเรียนรู้  

กจิกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏบิตักิารพัฒนาครู 

ผูส้อนกลุม่สาระศลิปะ (ดนดรี นาฏศลิป์)              

5 อำเภอ  5 รุ่นๆละ  2 วนั 

กจิกรรมท่ี 3 นเิทศ ติดตาม ประเมนิผล  

สรุป และรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค.-ก.พ. 2563 

 

 

ม.ีค.-พ.ค. 2563 

 

 

ก.ค.-ส.ค. 2563 

นางรัชน ี 

หาญพัฒนนยิม 

และคณะทำงาน 

 

5.  งบประมาณท่ีใช ้

             เงนิงบประมาณ  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

             ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำช้ีแจงการใช้งบประมาณ เงนิงบประมาณจำแนกตามรายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1.กจิกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ 5 อำเภอ วาง

แผนการดำเนนิงานจัดทำหลกัสตูร คู่มอืและแผนการ

เรียนรู้  

- ค่าวัสดอุุปกรณ์ สำหรับการประชุม อบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร และจัดทำเอกสาร  

2.กจิกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏบิัตกิารพัฒนาครู ผูส้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000 

 

 

 

4,000 
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กิจกรรมและคำช้ีแจงการใช้งบประมาณ เงนิงบประมาณจำแนกตามรายการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กลุ่มสาระศลิปะดนดรี นาฏศลิป์ 5  รุ่นๆละ  2 วัน 

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม(120คน*4 มื้อ*25บาท)  

- ค่าอาหารกลางวนั (120 คน * 2 มื้อ * 100 บาท) 

3.กจิกรรมท่ี 3 นเิทศ ตดิตาม ประเมนิผล  สรุป และ

รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 

 

 

 

- 

 

 

12,000 

24,000 

- 

 

 

12,000 

24,000 

- 

รวมเงนิท้ังสิ้น  36,000 4,000 40,000 

 

7.  การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

    7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

       1) กำหนดการอบรมอยูใ่นช่วงปดิภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของครูกลุ่มเปา้หมาย ทำใหไ้ม่

เต็มใจในการเขา้รับการอบรม หรอืเขา้รับการอบรมไม่เตม็เวลาของหลักสูตรการอบรม 

       2) จำนวนผูเ้ขา้รับการอบรวมไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

    7.2  แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

       ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนกลุม่เปา้หมายแจง้รายช่ือครูผูเ้ขา้รับการอบรมต่อผูอ้ำนวยการเขตพื้นที่

การศกึษาโดยตรงก่อนการอบรม ถ้าครูไม่เขา้รับการอบรมหรอืเขา้ไม่เต็มเวลาผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งช้ีแจงตอ่

ต่อผูอ้ำนวยการเขตพื้นที่การศกึษา 

8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเปา้หมาย 

 1.  ครูผูส้อนกลุ่มสาระศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์ 

ใหม้คีวามรู้ทักษะทางดา้นดนตรี นาฏศลิป์

พื้นบา้น ทัง้ 5 อำเภอ 

2.นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะสามารถเล่นดนตรี 

นาฏศลิป์ ศลิปะการแสดง อย่างนอ้ย 1 ชนดิ 

  

ร้อยละ 100 ของครูผูส้อน สามารถนำความรู้ที่ไดรั้บ

ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้

 

นักเรียนร้อยละ 80  มคีวามรู้ทักษะทางดา้นดนตรี 

นาฏศลิป์พื้นบา้น 

 

 

 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2  มกีารแสดงประจำอำเภอ 5 อำเภอ 

 และสามารถนำไปใช้ในสถานศกึษาในการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.  สถานศกึษาในเขตอำเภอ 5 อำเภอ มกีารแสดงประจำอำเภอ สามารถนำไปจัดทำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำคัญไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 3. นักเรียนไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะดา้นดนตรี นาฏศลิป์ไทย และพื้นบา้น  สามารถเลน่ดนตรีไทย 

หรอืดนตรีพื้นบา้นได ้เหน็คุณค่า ซาบซึ้งในดนตรี นาฏศลิปไ์ทย และพื้นบา้น เกิดความภาคภูมใิจในความเป็น

ไทย วัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปดิเวทใีหเ้ด็กไดแ้สดงออกตามความสามารถของตนเองอยา่งอสิระ ใช้

เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์และเป็นการสร้างภมูคุ้ิมกันภยัจากยาเสพตดิ  

ผูเ้สนอโครงการ 

 

 

                                         (นางรัชน ี หาญพัฒนนยิม)           

                                          ตำแหน่ง  ศกึษานเิทศก์ 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพิเชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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งาน/โครงการ       พัฒนาต่อยอดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิคร้ังที่ 69 ป ี2562 ภาคเหนอื 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ที ่3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์                     

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2   ที ่2  ดา้นพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ      นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร    นายมุนนิทร มาตมุงคุณ   นางสาวศริิพร ใจทมิ  

                                 นางสาวสรญารักษ์  ปานดำ 

ระยะเวลาดำเนนิการ      ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

1. หลักการและเหตุผล 

             การจัดการศกึษาจงึจำเป็นตอ้งสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน  ใหม้คีวามรู้ความสามารถที่เปลีย่นแปลง 

ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ในการพัฒนาการศกึษานัน้  จำเป็นอยา่งยิ่ง ที่จะตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน  

ใหน้ักเรียนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน  มคีวามเปน็เลศิดา้นวชิาการ ดนตรี  ศลิปะ การแสดงและการ

ประดษิฐ์ นวัตกรรมต่าง ๆ เปน็กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ใหเ้ป็นผูถึ้งพร้อม ดว้ย

คุณลักษณะที่พงึประสงค์   จงึสร้างโอกาสใหแ้ก่เด็กและเยาวชนไดแ้สดงออกซึ่งศักยภาพและสนุทรียภาพ  

กิจกรรมสร้างสรรค์  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนนุส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษา  และในป ี2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  ได้กำหนดจดังานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิคร้ังที ่ 69  

ประจำปกีารศกึษา  2562  ภาคเหนอื โดยมอบหมายใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 38 และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยัเขต 2 เปน็เจา้ภาพ คร้ังนี้ 

             เพือ่เป็นเวทใีหเ้ด็กและเยาวชนไดแ้สดงออกซึ่งศกัยภาพสนุทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์  

ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศกึษาไดใ้ช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียน

การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำคัญ    และเพื่อใหก้ารเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขันของนักเรียนในสงักัดพร้อมทัง้แสดง

ผลงานของโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  จงึไดจ้ดัทำโครงการพัฒนาตอ่

ยอดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิคร้ังที ่69 ป ี2562 ภาคเหนอื 

2. วัตถุประสงค ์

     2.1 เพือ่รองรับการจัดมหกรรมวชิาการและงานศลิปหตัถกรรมนักเรียนระดับชาต ิคร้ังที่ 69 ป ี2562  

ภาคเหนอื  

          2.2  เพือ่พัฒนาต่อยอดโครงการงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิคร้ังที่ 69 ปี 2562 ภาคเหนอื   

สู่เวทรีะดับภาคเหนอืและระดบัชาติ   

3. เป้าหมาย  

3.1  เชงิปรมิาณ 

           3.1.1   บุคลากรทางการศกึษาระดับเขตพื้นที่การศกึษา  ประกอบดว้ย ผูอ้ำนวยการ ,รอง

ผูอ้ำนวยการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ศกึษานเิทศก์ และผูเ้ก่ียวขอ้งจำนวน 25 คน ไดพ้ัฒนางานไดรั้บโอกาสเขา้

ร่วมงานศลิปหตัถกรรมนักเรียน ระดับภาคชาต ิ   
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           3.1.2 สง่ต่อนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศกึษา  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการระดับภาคเหนอื 

 โดยมีกลุม่เปา้หมาย ดังนี้ 

1) กิจกรรมที่เขา้ร่วมแข่งขันทักษะวชิาการ       จำนวน    252  กิจกรรม   

2) ตัวแทนนักเรียนที่เขา้ร่วมแข่งขันทักษะวชิาการ          จำนวน    889  คน  

3) ครูผูส้อน(ผูค้วบคุม)ตัวแทนนกัเรียนที่เขา้ร่วมแข่งขัน    จำนวน    342 คน   

3.2 เชงิคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา  ร้อยละ 70  ไดรั้บการส่งเสริมและตดิตามศักยภาพ 

  มคีวามสามารถในแตล่ะกิจกรรม มคีวามรู้  ความเขา้ใจและทักษะในการดำรงชีวติซึ่งเกิดจากการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน 

 3.2.2 บุคลากรในสงักัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา และบุคลากรทางการศกึษา 

มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและมโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

   4. กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

1.  การประชุมเตรยีมการจดัการแขง่ขนัระดับภาค   

 1.1 จัดทำทะเบยีนขอ้มลูสารสนเทศ  สำหรับโรงเรียน             

ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศกึษา  

  พฤศจกิายน 2562 - นางศุกลรัตน ์ มิ่งสมร 

-นายมนุนิทร มาตมุงคุณ 

 1.2 แจง้ตัวแทนโรงเรียนลงทะเบยีนนักเรียนเขา้ร่วม

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค  

  พฤศจกิายน  2562 - นายมุนนิทร มาตมงุคุณ 

2 การเขา้ร่วมการแข่งขันระดับภาค/ชาต ิ

     ส่งนักเรียนเขา้ร่วมแขง่ขันงานศลิปหตัถกรรม

นักเรยีน ระดับภาค รายงานความก้าวหนา้ 

21-23 ธ.ค 2562 -นางสาวศริิพร ใจทมิ 

3. 

 

การเตรยีมความพร้อมเพือ่การเป็นเจ้าภาพ  

คร้ังท่ี 69 ป ี2562 กิจกรรมถอดบทเรียน ศกึษาดงูาน

และสงัเกตการณ์ ประเมนิผลการดำเนนิงาน 

 

ธันวาคม 2562 

ถึง 

 

-นางสาวศริิพร ใจทมิ 

สรุปและรายงานผลการดำเนนิงานโครงการฯ กันยายน 2563  

  3.1 กำหนดประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                       

เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

  

  3.2  ร่วมกันแลกเปลีย่นเรียนรู้ พัฒนาตนเอง อย่าง

สม่ำเสมอ 

 - นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร 
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5. งบประมาณ   

            จำนวน 88,900บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

6. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

กจิกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. การประชุมเตรยีมการจดัการแข่งขันระดับภาค และชี้แจง

แนวทางการใชง้บประมาณ 

         - จัดประชุมโดยใช้   VDO Conference  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2. การเขา้ร่วมการแข่งขันระดับภาค/ชาต ิ

-ค่าใช้สอย (ค่าอาหารกลางวนัสำหรับนักเรียน)  

เขา้ร่วมการแข่งขัน จำนวน 889 คนๆละ 100 บาท 

 

 

 

- 

 

 

88,900 

 

 

- 

 

 

88,900 

รวม - 88,900 - 88,900 

 

7. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วธีิการประเมนิ เครื่องมอื 

    1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่          

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 ได้

แสดงออก ซึง่ความสามารถในดา้นวชิาการ   

ดา้นกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ อยา่ง

หลากหลาย  

1. ประเมนิโครงการ  

2.  คณะทำงานประเมนิผลตดิตาม

การดำเนนิงานของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

เครอืขา่ยโรงเรียนและโรงเรียน 

3.ประเมนิความก้าวหน้า 

แบบประเมนิโครงการ  

 

    2.ครู และบุคลากรทางการศกึษา               

เกิดความรู ้และประสบการณจ์ากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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8. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ   

 8.1  นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 ไดร่้วมกันแสดงออก                    

ซึ่งความสามารถในดา้นวชิาการ   ดา้นกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย  

 8.2  นักเรียนไดแ้สดงออกถึงความเป็นเลศิทัง้ดา้นวชิาการ  และดา้นการพัฒนาทักษะวชิาชีพ    

 8.3  ครู และบุคลากรทางการศกึษาเกิดความรู้ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน                         

ไดแ้สดงผลงานทางการศกึษา ให้เป็นที่ปรากฏเป็นที่นา่ชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทย และชาวตา่งชาต ิ 

 

ผู้เสนอโครงการ 

                                                                         
(นางสาวศริิพร ใจทมิ) 

หัวหนา้กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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งาน/โครงการ                อบรมปฏบิัตกิารขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning  

                                  Community)“ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สูส่ถานศกึษา  

สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ที ่2 ผลติและพัฒนากำลังคนฯ 

 สนองนโยบาย สพป.สท.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวศริิพร  ใจทมิ   นายมนุนิทร  มาตมุงคุณ  นางสาวสรญารักษ์  ปานดำ         

ระยะเวลาดำเนนิการ       พฤษภาคม - กันยายน  2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายสำคัญ ในการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มสี่วนเก่ียวขอ้งกับคุณภาพทางการ

ศกึษา  ซึง่สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  ไดน้ำหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มา

ขับเคลื่อนพัฒนาครู และผูบ้ริหาร    

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมสุโขทยั เขต 2 ไดเ้ล็งเห็นถึงความสำคัญในนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิารที่ตอ้งการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ”สูส่ถานศกึษา จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการนี้ขึ้น จงึจัดการอบรมเชิงปฏบิัตกิารใหกั้บ

ผูบ้ริหารทุกคนใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน ฯ และสามารถนำกระบวนการ PLC ไปขยาย

ผลในสถานศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับ PLC (Professional Learning Community) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวชิาชีพ 

2.2 เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวางแผนการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional  

Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่การปฏบิตัใินสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา             

และสถานศกึษา ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล 

3.  เป้าหมาย 

เชงิปรมิาณ 

          ศกึษานเิทศก์และ ผูอ้ำนวยการโรงเรียน ทุกคนในสงักัด จำนวน 170 คน ไดรั้บการอบรม 

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวชิาชีพ”                

สู่สถานศกึษา 

เชงิคุณภาพ 

           ศกึษานเิทศก์และผูอ้ำนวยการโรงเรียน ทุกคนในสงักัด มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ขัน้ตอน 

กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สามารถนำความรู้ที่ไดรั้บไปขยายผลใหแ้ก่เพื่อร่วม

วชิาชีพครู  ในการวางแผนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งยัง่ยนื ใหม้ปีระสทิธภิาพ            

และเกิดประสทิธผิล สง่ผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทีสู่งขึ้น ตอ่ไป 
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4. วธีิดำเนนิงาน/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ผู้รับผดิชอบ 

1 การอบรมเชิงปฏบิัตกิารกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ ทางวชิาชีพ”  สู่สถานศกึษา 

ต.ค. 2562 

– ก.ย. 2563 

นางสาวศริิพร  ใจทมิ 

2 การตดิตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ ทางวชิาชีพ”  ในสถานศกึษา 

ต.ค. 2562 

– ก.ย. 2563 

ก.ต.ป.น.และกลุ่มนเิทศ 

3 การสรุปและรายงานผลการดำเนนิการ ก.ย. 2563  

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 เดอืนมกราคม 2563   ณ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทยั 

6. งบประมาณ          จำนวน 28,500  บาท  (สองหมื่นแปดพันหา้ร้อยบาทถ้วน)  

รายละเอยีดการดังนี้ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กจิกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 

เงนิงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กจิกรรม อบรมการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC 

- ค่าอาหารกลางวนั/อาหารว่างพร้อม

เครื่องดืม่ 170คน*150 บาท* 1 วนั 

- ค่าเช่าสถานที ่2 วัน* 3,000 บาท 

28,500  

 

 

 

    3,000 

 

 

25,500 

 

 

 

 

 

 

รวม 28,500 3,000 25,500  

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

ร้อยละของผูอ้ำนวยการโรงเรียน ศกึษานเิทศก์ จำวน 170 คน ไดรั้บทราบนโยบายใน

การขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศกึษา 

 

ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ 

 ร้อยละของผูอ้ำนวยการโรงเรียน ศกึษานเิทศก์ มคีวามรู้  ความเขา้ใจขัน้ตอน

กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ” สู่สถานศกึษา สามารถเป็นแกนนำในการขยายผล ฯ สู่สถานศกึษาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  

 

ร้อยละ 80 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ศกึษานเิทศก์ และผูอ้ำนวยการโรงเรียน ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

สุโขทัย เขต 2 เกิดองค์ความรู้ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

สามารถขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ไปสูสถานศกึษาไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

 

ผูเ้สนอโครงการ 

                    
(นางสาวศริิพร  ใจทมิ)                                         (นายมนุนิทร  มาตมงุคุณ )  

ศกึษานเิทศก์                                                       ศกึษานเิทศก์ 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  กลั่นกรองผลการปฏบิัตงิานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

           สายงานบริหารสถานศกึษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ที ่2 ผลติและพัฒนากำลังคนฯ 

    สนองนโยบาย สพป.สท.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศริิลักษณ์  ภูอภริมย์     

ระยะเวลาดำเนนิการ     1  ตุลาคม  2562  –  30  กันยายน  2563 

1. หลักการและเหตุผล 

การเลื่อนเงนิเดอืน เป็นมาตรการจูงใจอยา่งหนึ่งในการบริหารงานบุคคล  เพือ่ใหข้า้ราชการเกิดความ

กระตอืรอืรน้ที่จะปฏบิัตหินา้ทีข่องตนอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ดว้ยความสามารถ และดว้ยความ

อุตสาหะ รวมทัง้เพือ่ใหผู้ท้ีไ่มต่ั้งใจปฏบิตัหินา้ที่ราชการ  หรอืมคีวามประพฤตทิี่ไม่เหมาะสมไดเ้กิดความสำนกึ   

โดยไดรั้บการปฏบิตัทิี่แตกต่างจากผูท้ี่ปฏบิัตหินา้ที่ราชการอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รักษาวนิยั และ

ปฏบิัตตินเหมาะสมกับการเป็นขา้ราชการ  

           สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย  เขต 2   จงึจำเป็นตอ้งดำเนนิการกลัน่กรองผล                    

การปฏบิัตงิานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สายงานบริหารสถานศกึษา เพื่อนำผลมาประกอบ 

การพจิารณาประเมนิผลการปฏบิัตงิาน เพือ่ใหก้ารบริหารงานบุคคลในเรื่องการเลือ่นเงนิเดอืนของขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา สายงานบริหารสถานศกึษา  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย 

เขต  2  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  เป็นธรรม  เหมาะสม  และมปีระสทิธภิาพ 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อกลัน่กรองผลการปฏบิัตงิานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สายงานนบริหาร

สถานศกึษา โดยนำผลมาประกอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2563)   

2.2 เพื่อกลัน่กรองผลการปฏบิัตงิานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สายงานบริหาร

สถานศกึษา โดยนำผลมาประกอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน คร้ังที่  2 (1 ตุลาคม 2563)   

3. เป้าหมาย 

 เชงิปรมิาณ 

- ผูอ้ำนวยการโรงเรียน  และขา้ราชการครูผูรั้กษาราชการแทนผูอ้ำนวยการโรงเรียน จำนวน 162 

โรงเรียน 17 เครอืข่าย ไดรั้บการประเมนิกลั่นกรองผลการปฏบิัตงิาน 

เชงิคุณภาพ 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2  มขีอ้มูลผลการปฏบิัตงิานของผูอ้ำนวยการ

โรงเรียน  และขา้ราชการครูผูรั้กษาราชการแทนผูอ้ำนวยการโรงเรียน  เพื่อประกอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2563)   และคร้ังที่  2 (1 ตุลาคม 2563) 
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4. วธิดีำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ

1. แต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏบิตังิาน ก.พ. -สค63  

2. คณะกรรมการดำเนนิการประเมนิกลัน่กรองผลการปฏบิตังิาน

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนและขา้ราชการครู รกน.  

ม.ีค. 2563 

ก.ย. 2563 

 

3. คณะกรรมการสรุปผลการกลั่นกรองและรายงานผลต่อ ผอ.สพป.สุโขทยั                

เขต 2 

ม.ีค. 2563 

ก.ย. 2563 

 

4. เจา้หนา้ทีส่รุปตรวจสอบและประเมนิผลกลัน่กรอง  ประมวลผลขอ้มูล ม.ีค.-กย 63  

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 1. วนัที่  1   เดอืน มนีาคม    พ.ศ.2563  ถึง วันที ่25   เดอืน มนีาคม   พ.ศ.2563 

 2. วนัที่  1   เดอืน กันยายน  พ.ศ.2563  ถึง วันที ่25   เดอืน กันยายน  พ.ศ.2563 

 สถานท่ีดำเนนิการ  โรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ จำนวน 4,000 บาท (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563) 

รายละเอยีดดงันี้ : 

กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ดำเนนิการกลัน่กรองผลการ

ปฏบิัตงิานของขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศกึษา   กลุ่มผูอ้ำนวยการสถานศกึษา  

และสรุปตรวจสอบและประเมนิผลกลัน่กรอง 

ประมวลผลขอ้มลู 

1.1 ค่านำ้มันเช้ือเพลงิของคณะกรรมการ   

2 คร้ัง/การดำเนนิการ  

     1.2  เบี้ยเลี้ยงกรรมการ 2 คร้ัง/                     

การดำเนนิการ     

 

 

 

 

 

27,000 

 

13,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

27,000 

 

13,000 

 

 

รวมงบประมาณ 40,000   40,000  

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. ขอ้มลูประกอบการพจิารณาประเมนิกลัน่กรอง มขีอ้มูลที่ตอ้งพจิารณาหลายประเด็น 

      2. คณะกรรมการประเมนิกลั่นกรองผลการปฏบิัตงิาน มหีลายชุด 
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 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

      1. หลักเกณฑ์ในการพจิารณา ตอ้งมคีวามชัดเจน ครอบคลมุ         

     2. ประชุม ช้ีแจง ระเบยีบหลักเกณฑ์ วธิกีารพจิารณา กำหนดระยะเวลาในการดำเนนิการใหชั้ดเจน 

8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

     -  ร้อยละของผูอ้ำนวยการโรงเรียนและ ขา้ราชการครู รกน.                  

ไดรั้บการประเมนิเพื่อกลั่นกรองผลการปฏบิตังิาน   

 

ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ 

   1. มขีอ้มูลผลการปฏบิัตงิานเพื่อประกอบการพจิารณาประเมนิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลการปฏบิัตงิาน 

   2. ผูอ้ำนวยการโรงเรียนและ ขา้ราชการครู รกน. มผีลการประเมนิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการปฏบิัตงิาน  ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 100      

 

ร้อยละ 100 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  กลุ่มผูอ้ำนวยการ

สถานศึกษา   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  เป็นธรรม  ถูกตอ้ง  รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

           2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา มขีวญัและกำลงัใจ ในการปฏบิัตงิาน 

                                                    ผู้เสนอโครงการ 

                                ลงช่ือ      

                                                  (นางสาวศริิลักษณ์  ภอูภริมย์) 

                                             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพเิศษ 

           ผู้เห็นชอบโครงการ                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  

            (นายณฐกร ทอ่แก้ว)                                         

   ผูอ้ำนวยการกลุม่บริหารงานบุคคล              

                                                         ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                   ลงช่ือ      

 

 

(นายเปรม คำวัฒนา) 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

 
 
 

 

(นายวิรัช พัฒนพิเชียร) 
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสโุขทยั เขต 2 
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โครงการ   การประเมนิสัมฤทธผิลการปฏบิัตงิานในหนา้ที่ผู้อำนวยการสถานศกึษา  

                                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ที ่2 ผลติและพัฒนากำลังคนฯ 

    สนองนโยบาย สพป.สท.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศกึษา 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางจริาพร  หร่ิมเทศ   นายณฐกร  ท่อแก้ว       

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตลุาคม 2562  ถึง – 30 กันยายน 2563  

                     

1. หลักการและเหตุผล 

       ตามทีส่ำนักงาน ก.ค.ศ ไดก้ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ให้

ดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ตามหนงัสอืสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที ่20 

พฤศจกิายน 2561และสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เป็นผูน้ำในการนำนโยบายมาสู่การปฏบิตัิ

ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อที่จะดำเนนิการคัดเลอืกผูอ้ำนวยการสถานศกึษารูปแบบใหม ่ซึ่งมคีวามรู้

ความสามารถและผลการปฏบิัตงิานทีด่มีาเป็นผูน้ำในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัตใินระดับสถานศกึษา 

       กระบวนการคัดเลอืกผูอ้ำนวยการสถานศกึษารูปแบบใหม ่เนน้คัดเลอืกจากผูท้ี่มคีวามรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา โดยพจิารณาตัดสนิจากผลการสอบขอ้เขยีน ผล

การประเมนิประวัตแิละผลการปฏบิัตงิานควบคู่กันไป เมื่อผา่นการประเมนิแลว้ตอ้งเขา้สูก่ารพัฒนาและช่วงที่

ปฏบิัตงิานในตำแหน่งทีไ่ดรั้บแต่งตัง้ทีส่ถานศกึษา เป็นระยะเวลา 1 ป ีโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาหรอืพี่เลี้ยง

คอยใหค้ำแนะนำและมคีณะกรรมการประเมนิสัมฤทธผิลการปฏบิัตงิาน ตามตัวช้ีวัด จำนวน 2 คร้ัง  

                สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 จงึไดจ้ัดทำโครงการประเมนิสัมฤทธผิล

การปฏบิัตงิานในหนา้ที่ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ขึ้น เพื่อใหค้ณะกรรมการประเมนิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

2. วัตถุประสงค ์

              1. เพื่อใหส้ามารถสรรหาผูอ้ำนวยการสถานศกึษาที่มสีมรรถนะสูงมศีักยภาพในการบริหารงานที่

สอดคลอ้งกับการพัฒนาการศกึษา 

             2. เพื่อใหผู้อ้ำนวยการสถานศกึษาสามารถขับเคลื่อนจุดเนน้ของสพป.สท.2 ,สพฐ และ

กระทรวงศกึษาธกิาร ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

             3. เพื่อใหน้ักเรียนในความรับผดิชอบไดรั้บโอกาสและคุณภาพการศกึษามคีวามรู้และประสบการณ์ที่

สามารถพึ่งตนเองและเตบิโตเป็นพลเมืองที่มคุีณภาพ สามารถแข่งขันเวทรีะดับชาต/ินานาชาต ิได ้

3. เป้าหมาย 
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        เชิงปริมาณ         ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา           35   ราย 

         เชิงคุณภาพ        ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาไดรั้บการบรรจุและแต่งตัง้ มสีมรรถนะสูงมศีักยภาพ

ใน  การบริหารงานที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาการศกึษา สามารถขับเคลื่อนจดุเนน้ของสพป.สท.2 ,สพฐ และ

กระทรวงศกึษาธกิาร ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4.  วธิดีำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 

 

ประเมนิสมัฤทธผิลการปฏบิัตงิานผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษา ในรอบ 1 ป ี คร้ังที่ 2  

1 ต.ค.62 ถึง–  

30 ก.ย.63 

นางจริาพร  หร่ิมเทศ 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 วันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที ่ 30   กันยายน  2563 

           สถานทีด่ำเนนิการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 ที่ไดรั้บ

การบรรจุและแต่งตั้งผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 

6.  งบประมาณ  เงนิงบประมาณ  55,000   บาท มรีายละเอยีดดังนี้   (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ประเมนิสมัฤทธผิลการปฏบิัตงิานผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษา ในรอบ 1 ป ี จำนวน 1 คร้ัง 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการทปีรึกษา/พี่เลี้ยง 

                   (15 คนx 8 วนัx 120 บาท) 

-  ค่านำ้มันเช้ือเพลงิ  

  -     ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการประเมนิสมัฤทธผิลฯ 

พรอ้มพนักงานขับรถ ( 16 คนx 5 วันx 120 บาท) 

 -     ค่านำ้มนัเช้ือเพลงิ  

 

 

 

14,400 

 

20,000 

 

9,600 

11,000 

 

 

 

14,400 

 

 

 

9,600 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

11,000 

 

รวมท้ังสิ้น 55,000 24,000 31,000  
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7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

 7.1 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ยังไม่เขา้ใจถึงนโยบาย จุดเนน้ ของ สพป. ,สพฐ. และ

กระทรวงศกึษาธกิาร      ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างแทจ้ริง 

 7.2 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ตอ้งไดรั้บการพัฒนาและประเมนิสมัฤทธผิลในการปฏบัิตงิาน จาก

คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมนิสมัฤทธผิลในการปฏบิัตงิานอย่างจริงจัง 

           7.3 ขาดขวัญกำลังใจในการปฏบิัตหินา้ที ่

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

1. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏบิัตงิานหรอืพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหผู้อ้ำนวยการสถานศกึษา

ทราบ  

2.   ออกประเมนิการสัมฤทธผิลในการปฏบิตังิานใหค้ำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการนำนโยบาย 

จุดเนน้ในการพัฒนาการศกึษา ของ สพป. สพฐ. และกระทรวงศกึษาธกิาร และประเมนิตามตวัช้ีวดัใหเ้กิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

           3. ส่งเสริมสนับสนุนขวัญกำลังใจให้ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาที่เข้ารับการประเมนิอยา่งตอ่เนือ่ง 

8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเปา้หมาย 

ผลผลติ(output) 

       -ร้อยละผูอ้ำนวยการสถานศกึษาที่ไดรั้บการบรรจุและแต่งตัง้  

จำนวน  35 ราย 

 

ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (outcome) 

     -ร้อยละผูอ้ำนวยการสถานศกึษาไดรั้บการบรรจุและแต่งตัง้ มสีมรรถนะสูงมี

ศักยภาพในการบริหารงานทีส่อดคลอ้งกับการพัฒนาการศกึษา สามารถขับเคลื่อน

จุดเน้นของสพป.,สพฐ และกระทรวง ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ

เกิดประสทิธผิลสงูสดุ  

 

 

ร้อยละ 100 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

             1. สามารถสรรหาผูอ้ำนวยการสถานศกึษาที่มสีมรรถนะสงูมศีักยภาพในการบริหารงานทีส่อดคลอ้ง

กับการพัฒนาการศกึษา  

             2. ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสามารถขับเคลื่อนจดุเนน้ของสพป.,สพฐ และกระทรวง ไปสู่การปฏบิัติ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

             3. นักเรียนในความรับผดิชอบไดรั้บโอกาสและคุณภาพการศกึษามคีวามรู้และประสบการณ์ที่

สามารถพึ่งตนเองและเตบิโตเป็นพลเมอืงที่มคุีณภาพ สามารถแข่งขันเวทรีะดับชาต/ินานาชาต ิได ้
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             ผูเ้สนอโครงการ                                               ผูเ้หน็ชอบโครงการ             

                                                
          (นางจริาพร  หร่ิมเทศ)                             (นายณฐกร  ท่อแก้ว)         

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                              ผูอ้ำนวยการกลุม่บริหารงานบุคคล                       

                                                             ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

                                              

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ     ยกย่อง เชิดชูเกียรตขิา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที ่3  พัฒนาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนือ่ง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ  นางนภิา  โตะ๊ถม         

ระยะเวลาดำเนนิการ     ธันวาคม  2562  -  มกราคม  2563 

3. หลักการและเหตุผล 

             สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 มภีารกิจหลักในการพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการศกึษาใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศกึษาอยา่งมคุีณภาพ โดยเนน้               

การพัฒนาผูเ้รียนเป็นสำคัญ เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามรู้ มคุีณธรรมจริยธรรม มคีวามสามารถตามมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล ดำรงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                  

การดำเนินงานตามภารกิจดงักล่าวตอ้งอาศัย ครูและบุคลากรทางการศกึษา  พนักงานราชการ  ลูกจา้งประจำ  

และบุคคลที่มสี่วนเก่ียวขอ้งภายในองค์การที่มคีวามรู้ความสามารถ  ตลอดจนจติสำนกึในการปฏบิัตงิานและ

การใหบ้ริการที่ดซีึ่งจะเปน็พลงัที่ขับเคลื่อนภารกิจของสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ใหบ้รรลุเปา้หมายที่เนน้ประโยชน์สุขของประชาชนอนัสอดคลอ้งกับแนวนโยบายแหง่รัฐ 

             สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2   ไดเ้ห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้

ขา้ราชการครูและบุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมเีกียรตแิละศักดิ์ศรีของความเป็นเจา้หนา้ที่ของรัฐที่

ด ี ประพฤตปิฏบิัตตินตามรอยพระยุคลบาท  ปฏบิัตตินดว้ยความเสยีสละ ขยัน ประหยดั ซื่อสัตย์ มวีนิัย 

สุภาพ  มคีวามรักความสามัคคีในหมูค่ณะ มนีำ้ใจ เสยีสละ ตลอดจนรักและศรัทธาในวชิาชีพ  มจีรรยาบรรณ

วชิาชีพ ต่อผูเ้รียน  ต่อตนเอง  และต่อสงัคม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2   จงึได้

จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อรับโล่รางวัลครูด ีครูผูท้รง

คุณธรรม เกียรตบิัตร “ครูดีที่ศษิย์รัก” และเกียรตบิัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขต

พื้นที่การศกึษา ขึ้น 

4. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกยีรต ิผูบ้ริหารสถานศกึษา และครู  ที่เป็นแบบอย่างที่ดใีนดา้นความซื่อสตัย ์

สุจรติ อุทศิตน เสยีสละ มุ่งมัน่ มวีนิัยปฏบิตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดใีนการปฏบิตัหินา้ที่ตอ่สาธารณชนใหไ้ดรั้บ

รางวัลครูด ีครูผูท้รงคุณธรรม ของ สพป.สุโขทยั เขต 2 

2.2 เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดแรงบันดาลใจในการสร้างความดอียา่งต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริหาร 

สถานศกึษา และครู มขีวัญและกำลงัใจในการปฏบิตัหินา้ที ่

 

 

 

3.  เป้าหมาย 
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3.1 เชงิปรมิาณ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู  ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัย  

เขต 2 จำนวน 1,100 คน ไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

3.2 เชงิคุณภาพ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูด ีที่ไดรั้บรางวลั มขีวญัและกำลังใจในการปฏบิัตหินา้ที ่

รักและศรัทธาในวชิาชีพครู มพีฤติกรรมบริการดว้ยใจ มคีวามรัก ความสามคัคีในการทำงานร่วมกัน                     

อย่างมคีวามสุข            

4. กจิกรรมระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ลำดับท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

5.  

กิจกรรมที่ 1 สรรหาครูด ีครูผูท้รง

คุณธรรม 

- ที่ปรึกษา ผอ.สพท.แตง่ตัง้

คณะกรรมการเสนอรายช่ือผูส้มควร

ไดรั้บรางวลัฯ  ตามโควตา้ที่ไดรั้บจัดสรร 

- มอบโล่รางวลั จำนวน 15 โล่ ในวันครู

ที่ 16 มกราคม 2563 

กิจกรรมที่ 2 สรรหา “ครูดทีีศ่ษิย์รัก” 

- ประธานเครอืข่ายแตง่ตัง้

คณะกรรมการ สรรหา “ครูดทีี่ศษิย์รัก” 

- มอบเกียรตบิตัรทุกเดอืนตลอดปี

การศกึษา 2563 

กิจกรรมที่ 3 คัดเลอืกบุคคลยอดเยีย่ม”

รางวัลทรงคุณค่า”สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

- แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ

คุณสมบัตเิบื้องตน้และผลงานเฉพาะ

ดา้น 

- ส่งตอ่ใหไ้ดรั้บรางวัล ฯ ในระดับชาต ิ

- มอบเกียรตบิตัร ในวันครูที่ 16 

มกราคม 2563 

- ธันวาคม  2562 ถึง  

มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

- สรรหาครูดทีี่ศษิย์รักทุกเดอืน 

ตลอดปกีารศกึษา 2563 

 

 

 

- ธันวาคม 2562 – มนีาคม 

2563 

 นางนภิา  โตะ๊ถม           

กลุ่มพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ สถานท่ีจัดงานวนัครูแต่ละอำเภอ ท้ัง 5 อำเภอ 
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6. งบประมาณ   37,500  บาท(สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)ขอถวัจ่ายทุกรายการ 

รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

กจิกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
 เงนิงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณที่ใช้  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กจิกรรมท่ี 1 มอบโล่รางวัล 

- ค่าจัดทำโล่รางวลั 15 โล ่ๆละ 1,300 บาท  

กจิกรรมท่ี 2 มอบเกียรตบิัตร 

- จา้งทำเกียรตบิตัร  1,000 แผ่นๆ ละ 15 บาท 

กจิกรรมท่ี 3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

- ค่าอาหารกลางวนัสำหรับคณะกรรมการ

ประเมนิ จำนวน 2 ชุดๆละ 15 คนๆละ1 วันๆละ 

100 บาท 

 

19,500 

 

15,000 

 

 

3,000 

- 

- 

- 

 

 

19,500 

15,000 

 

3,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

รวม 37,500 - 37,500  - 

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

- การขาดขวัญและกำลังใจของครูที่ประพฤตปิฏบิัตตินเป็นแบบอย่างที่ด ี

  แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

- จัดทำโล่/เกียรตบิัตรยกย่องเชิดชูเกียรต ิเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเผยแพร่ 

ประชาสัมพนัธ์ต่อสาธารณชน 

- พจิารณาความด ีความชอบเป็นกรณพีเิศษ/ใหส้ทิธิ์ในการเขา้ร่วมอบรม พัฒนา  

หรือกิจกรรมต่างๆที่ สพฐ. หรือหน่วยงานทางการศึกษาจัดโดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม                      

เป็นกรณพีเิศษ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

ร้อยละ ครู ผูบ้ริหารสถานศกึษา พนักงานราชการ ลุกจา้งในสังกัด 

ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ    

 

ร้อยละ 65 

เชงิคุณภาพ 

     รอ้ยละ ของผูไ้ดรั้บรางวลัฯเกิดความภาคภูมใิจ รักและศรัทธาใน

วชิาชีพครูส่งผลต่อการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใหสู้งขึ้น 

 

ร้อยละ 100 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พนักงานราชการ ลูกจา้ง ที่ไดรั้บรางวลั  มจีติสำนกึ                  

ที่ดสีามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม  และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการดำเนนิชีวติ 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามบีุคลากรที่ทรงคุณค่า เปน็แบบอย่างที่ดใีนวงการวชิาชีพครู ส่งผลต่อ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มปีระสทิธภิาพ 

                                                            

          ผูเ้สนอโครงการ                                                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

      (นางนภิา  โต๊ะถม)                                 (นายวรัิช   พัฒนพิเชียร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ         รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

 

            ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

        (นายเปรม  คำวัฒนา) 

                         ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ   การเพิ่มศักยภาพการปฏบิตังิานของครูผูช่้วยสู่การเป็นครูมอือาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์ชาต ิ   ที ่2 ผลติและพัฒนากำลังคนฯ 

สนองนโยบาย สพป.สท.2 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางอัจฉรา  ลมิปะพันธุ์    เบอร์โทร 0 5564 4176 , 08 8157 8409  

ระยะเวลาดำเนนิการ พฤศจกิายน  2562 – กันยายน 2563  

                     

1. หลักการและเหตุผล 

       สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานมนีโยบายใหเ้ขตพื้นที่การศกึษาทุกเขตดำเนนิการ

ฝกึอบรมครูผูช่้วยสู่การเป็นครูมอือาชีพในประชาคมอาเซยีน ประกอบกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 มนีโยบายเพื่อใหก้ารเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ตำแหนง่ครูผูช่้วย   

ตามพระราชบัญญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 สำหรับผูท้ี่ไดรั้บการบรรจุ

และแต่งตัง้เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในตำแหน่งครูผูช่้วย ก่อนแต่งตัง้ใหด้ำรง

ตำแหนง่ครู บรรลุตามความมุง่หมายในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลกิลักษณะในการปฏบิัตวิชิาชีพทัง้

การปฏบิัตงิานและการปฏบิัตตินที่เหมาะสมกับวชิาชีพครู ประกอบกับ ก.ค.ศ.ไดก้ำหนดหลักเกณฑ์และวธิกีาร

เตรยีมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ ตามหนงัสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206/ว 20 ลงวันที ่10 

พฤศจกิายน 2548 และหนงัสอืสำนักงาน ก.ค.ศ.             ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที ่25 ตลุาคม 2561  

ดังนัน้ จึงไดก้ำหนดแนวทางดำเนนิการตดิตามการประเมนิการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ 

ตำแหนง่ครูผูช่้วยขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มพนูความรู้ ทักษะ และบุคลกิลักษณะใหด้า้นการจัดการเรียน

การสอนของครูผูช่้วยใหเ้กิดประสทิธภิาพและเกิดประโยชนส์ูงสดุตอ่คุณภาพผูเ้รียน 

2. วัตถุประสงค ์

              1. เพื่อใหข้า้ราชการครูและบุคลการทางการศกึษา ตำแหน่งครูผูช่้วย ในสังกัดทุกคนไดรั้บการ

พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลกิลักษณะในการปฏบิัตงิานด้านการจัดการเรียนการสอนใหเ้กิด

ประสทิธภิาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผูเ้รียน 

     2. เพือ่ใหม้คุีณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดมีคีวามรักและเมตตา 

     3. เพื่อใหเ้กิดขวัญกำลังใจในการปฏบิัตหินา้ที่ของครูผูช่้วย 
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3. เป้าหมาย 

        เชิงปริมาณ    ครูผูช่้วย           207   ราย 

         เชิงคุณภาพ   ครูผูช่้วยมคีวามรู้ ทักษะ และบุคลกิลกัษณะในการปฏบิัตงิานดา้นการจัดการเรียน         

การสอนใหเ้กิดประสทิธภิาพและเกิดประโยชน์สงูสดุต่อคุณภาพผู้เรียน มคุีณธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ีเกิดขวัญ

และกำลงัใจในการปฏบิัตหินา้ที่  

4.  วธีิดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 

 

ประเมนิเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้

ตำแหนง่ครูผู้ช่วย 

พ.ย.62 - ก.ย.63 นางอัจฉรา  ลมิปะพันธุ ์ 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน2563 สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนในสงักัด สพป.สุโขทยัเขต 2 

6.  งบประมาณ เงนิงบประมาณ  20,000.-บาท มรีายละเอยีดดังนี้    

กิจกรรมและรายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กจิกรรม  ประเมนิการเตรียมความพร้อมและพัฒนา ฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คนx 30 วันx 120 บาท) 

 -ค่านำ้มนัเชื้อเพลงิ 

     

 

18,000 

2,000 

 

 

 

 

 

 

18,000 

 2,000 

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น 20,000  20,000  

7. การวเิคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

 7.1 ขา้ราชการครูฯ ตำแหนง่ครูผูช่้วย ในสังกัดยังไม่เขา้ใจถึงวธิกีารหลักเกณฑ์ในการประเมนิการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 7.2 ครูผูช่้วยที่บรรจุใหมย่ังไมม่ปีระสบการณ์เก่ียวกับการกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ ์      

แก่ผูเ้รียน  7.3 ขาดขวัญกำลงัใจในการปฏบิัตหินา้ที ่

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 1. ออกประเมนิการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ เพื่อ

สร้างความเขา้ใจถึงดา้นการจดัการเรียนการสอน ทักษะ องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมนิ เพิ่มศักยภาพดา้น

การจัดการเรียนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูเ้รียน 

2. จดัหาคณะกรรมการประเมนิที่มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณท์ี่ตรงตามวชิาเอกและ

ความถนัดมปีระสบการณ์เช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมสนับสนนุขวัญกำลงัใจใหข้า้ราชการครูฯในสงักัด 
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8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

                                                 ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ผลผลติ-ร้อยละขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช่้วย 207 ราย ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์  -ร้อยละขา้ราชการครูและบุคลการทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช่้วย ในสังกัดทุก

คนไดรั้บการพัฒนาเพิ่มพนูความรู้ ทักษะ และบคุลกิลักษณะในการปฏบิตังิานดา้นการ

จัดการเรียนการสอนใหเ้กิดประสทิธภิาพและเกิดประโยชนส์ูงสดุตอ่คุณภาพผูเ้รียน        

มคุีณธรรมเป็นแบบอยา่งทีด่มีขีวัญกำลังใจในการปฏบิัตงิาน 

ร้อยละ 100 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

               1. ขา้ราชการครูและบุคลการทางการศกึษา ตำแหน่งครูผูช่้วย ในสงักัดทุกคนไดรั้บการพัฒนา

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลกิลักษณะในการปฏบิัตงิานดา้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสทิธภิาพ

และ 

เกิดประโยชนส์ูงสดุตอ่คุณภาพผูเ้รียน 

      2. ครูผูช่้วย มคุีณธรรมเปน็แบบอย่างที่ด ีมคีวามรักและเมตตา 

     3. มขีวัญกำลงัใจในการปฏบิัตงิานยิง่ขึ้น 

                              ผูเ้สนอโครงการ 

 

           (นางอัจฉรา ลมิปะพนัธุ์) 

                                                นักวชิาการศกึษาชำนาญการพเิศษ 

          ผูเ้หน็ชอบโครงการ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

      (นางนภิา  โต๊ะถม)                          (นายวรัิช   พฒันพเิชียร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ          รองผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

            ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

        (นายเปรม  คำวัฒนา) 

                         ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  ประชุมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนเกษยีณ ปงีบประมาณ 2563 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที ่3  พัฒนาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางนภิา โตะ๊ถม  

ระยะเวลาดำเนนิการ 1 สงิหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 

--------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 เป็นหน่วยงานการการศกึษา    

มขีา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏบิตัหินา้ที่เปน็ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนเป็นส่วนใหญ ่                      

ซึ่งการปฏบิัตหินา้ที่ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษานัน้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ และ

จรรยาบรรณวชิาชีพที่หน่วยราชการบังคับบัญชากำหนด ตลอดจนตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายขอ้บังคับ                   

ที่เก่ียวขอ้ง จนเกษยีณอายุราชการนัน้ นับว่าเปน็การเปลี่ยนแปลงวถีิการดำรงชีวติ ทัง้สถานภาพและบทบาท

ทางสงัคมที่อาจมผีลต่อการใช้ชีวติในดา้นต่าง ๆการประชุมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อน

เกษยีณอายุราชการจงึมคีวามสำคัญยิง่สำหรับขา้ราชการทุกคน ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้ขา้สู่วัยเกษยีณเร่ิมตน้ใช้ชีวติหลัง

เกษยีณอายรุาชการไดอ้ย่างมคีวามสุข มคุีณภาพชีวิตที่ด ีทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ จติวญิญาณ และสงัคม 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 ไดต้ระหนักถึงความสำคัญของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการประชุมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาก่อนเกษยีณ 

ทัง้นี้  ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามคีวามรู้ ความเข้าใจแนวทางในการปฏบิัตตินหลงัเกษยีณ 

ใหส้ามารถใช้ชีวติหลังเกษยีณไดอ้ย่างมคีวามสุข และมคุีณภาพชีวติที่ด ีตลอดจนเพื่อเปน็การระลกึถึงและ

แสดงออก          ซึ่งคุณงามความดี ในการมุง่มั่น เสยีสละ อุทศิตนตั้งใจปฏบิตัหินา้ที่ดว้ยความอตุสาหะ เป็น

แบบอย่างทีด่ตีอ่ศษิย์และต่อสาธารณชน เหน็ควรไดรั้บการยอย่องเชิดชูเกียรต ิจงึไดจ้ดัใหม้โีครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

  2.2 เพื่อให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจแนวทางในการ

ปฏบิัติตนหลงัเกษยีณอายุราชการ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวติหลงัเกษยีณไดอ้ยา่งเหมาะสมอย่างมคีวามสุข

และมคุีณภาพ 

  2.4 เพื่อเปน็การยกยอ่ง ชมเชย เชิดชูเกียรตขิองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

3. เป้าหมาย 
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  3.1 เชิงปริมาณ 

  จัดประชุมขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา และผูเ้ก่ียวขอ้งในสงักัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  รวมทัง้ผูร่้วมงาน  จำนวน  250 คน 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัย เขต 2  รวมทัง้ผูร่้วมงานมคีวามประทับใจและภาคภูมใิจ 

4. กจิกรรมดำเนนิการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ผูรั้บผดิชอบ 

1 

 

 

 

2 

กจิกรรมท่ี 1 

  จัดประชุมขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาก่อนเกษยีณและผูส้มัครเขา้

ร่วมโครงการ จำนวน 1 วัน 

กจิกรรมท่ี 2รายงานโครงการ 

สงิหาคม  2563 ถึง 

กันยายน  2563 

 

นางนภิา  โต๊ะถม 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ      กันยายน  2563  

    สถานท่ีดำเนนิการ  ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2 

6. งบประมาณท่ีใช้    จำนวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ไตรมาสที ่4 

7. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ(ขอถัวจา่ยทุกรายการ) 

กิจกรรมและคำช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กจิกรรมประชุมข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษากอ่น

เกษยีณอายุราชการ    

1. ค่าอาหารกลางวนั / ค่าอาหารวา่ง

พรอ้มเครือ่งดื่ม 260 คนๆละ 150 บาท 

2.ค่าตกแตง่สถานที่ 2จุดๆละ5,000 บ. 

3. ค่าปา้ยไวนลิขนาด 5 เมตร*2 เมตร 

4. ค่าจา้งทำเกียรตบิัตร159คนๆละ10 บ. 

5 ค่าวัสด ุ

 

 

 

 

39,000 

10,000 

2,000 

1,590 

47,410 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

39,000 

10,000 

2,000 

1,590 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

47410 

รวมทัง้สิ้น 100,000 - 52,590 47,410 
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8. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง   -- 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  -- 

9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 

- ร้อยละของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   เขา้ร่วมประชุมฯ   

เชิงคุณภาพ 

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  มคีวามพงึพอใจในการเขา้ 

ร่วมประชุมฯ  

   2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  มขีวัญกำลงัใจ และ

ภาคภูมใิจ  

 

 

ร้อยละ 85 ของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการฯ 

ร้อยละ 85 ของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการรักและศรัทธาใน

วชิาชีพ มคีวามพงึพอใจ 

มขีวัญกำลังใจ และ

ภาคภูมใิจ 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ที่เขา้ร่วมประชุมฯ มคีวามประทบัใจ ภาคภูมใิจใน

อาชีพ      รักและศรัทธาในวชิาชีพ ของตนเองและมีความพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ ใช้ชีวติหลักเกษยีณ

อย่างมคีวามสุขและมคุีณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

          ผูเ้สนอโครงการ                                                ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

 

      (นางนภิา  โต๊ะถม)                            (นายวรัิช   พัฒนพเิชียร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ          รองผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

            ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

        (นายเปรม  คำวัฒนา) 

                         ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ พัฒนานักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก      
 

สอดคลอ้งยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ีที่ 4 ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
 

สนองนโยบาย สพป.สท. กลยทุธ์ที่  4 สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศกึษาที่มคุีณภาพมมีาตรฐานฯ 
 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ่

ผูรั้บผดิชอบ/เบอร์โทรศัพท์    นางสาวทศัน ี  บุญท ี  นางสพุฌิา  เมฆไหว   นายวรัิช พฒันพิเชียร 
 

ระยะเวลาดำเนนิการ 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    

1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  มนีโยบายในการขับเคลือ่นดา้นการศกึษาโดย

ยดึแผนการศกึษาแห่งชาต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การพัฒนาการศกึษากับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

โดย      มยีุทธศาสตร์ทางการศกึษา และแนวทางการพัฒนาการศกึษาโดยเนน้การจัดการศกึษาเพื่อความมัง่

คงของสงัคมและประเทศชาต ิการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  การสร้าง

โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศกึษา การพัฒนาประสทิธภิาพของระบบบริหารจัด

การศกึษาและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสใหน้ักเรียนในทอ้งถ่ิน

ไดเ้ขา้ถึงบริการทางการศกึษาที่มคุีณภาพโดย     มเีปา้หมายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในการจัดการ

เรียนรู้ตามหลักสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐานกลุม่สาระ     การเรียนรู้ของโรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2  จงึไดก้ำหนดเปา้หมายพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนในสงักัดที่ขาดแคลนครู มคีรูไม่ครบช้ันครูไม่ตรงวชิาเอก ในสังกัดทุกโรงเรียนไดรั้บการพัฒนา

คุณภาพ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้และยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนให้

สูงขึ้น          โดยความร่วมมอืของบุคลากร ที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสง่ผลใหน้ักเรียนมคุีณลักษณะอันพงึประสงค์

ตามจดุมุ่งหมาย    ของหลักสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐานและมคุีณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  จาก

เหตุผลดังกลา่วจงึไดเ้สนอโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสทิธภิาพดา้นการศกึษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก 

2. วัตถุประสงค ์

           1. เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ขาดแคลนครู มคีรูไม่ครบช้ัน ครูไม่ตรงวชิาเอก 

  2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ 

  3. เพื่อพัฒนาครูและผูบ้ริหารในการบริหารจัดศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. เป้าหมาย 

 เชงิปรมิาณ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู  มคีรูไม่ครบช้ัน ครูไม่ตรงวชิาเอก  จำนวน 20 โรงเรียน  

 2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มนีักเรียนตำ่กว่า 60 คน ที่ขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการในการ

จัด  การเรียนการสอน จำนวน 61 โรงเรียน 
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           เชงิคุณภาพ 

 โรงเรียนขนาดเล็กไดรั้บการพฒันาคุณภาพนักเรียนในกลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย

คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ไดอ้ย่างมคุีณภาพและมงีบประมาณในการจัดสือ่เพื่อประกอบการเรียนการ

สอนประสทิธภิาพและมผีลสมัฤทธิ์สูงขึ้น  

4. วธีิดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 กิจกรรมที่  1 

1.จัดซื้อวสัดสุนับสนนุการจัดการเรียนการสอนสำหรับการศกึษา

ทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีนักเรียน

ต่ำกว่า 60 คน ปงีบประมาณ 2563 

ธันวาคม2562 

ถึง มกราคม 

2563 

น.ส.ทัศน ีบุญท ี 

นางสุพฌิา เมฆไหว 

นายวรัิช พัฒนพเิชียร  

 และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และจัดทำ

รายงานเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก  

  ตลุาคม 

2563 

น.ส.ทัศน ีบุญท ี 

นางสุพฌิา เมฆไหว 
 

5. งบประมาณ 

6. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

ดา้นการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เนือ่งจากโรงเรียนขนาด

แคลนครู มีครูไม่ครบช้ัน  ครูผูส้อนไม่ตรงกับวชิาเอกตามกลุ่มสาระเรียนรู้ ทำใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำใน

การบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กไดรั้บการจัดสรรวัสดสุื่อประกอบการเรียนการสอนไม่

เพยีงพอ 

 

 
 

กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวสัดุการจัดการเรียนการสอน

สำหรับการจัดการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 

(DLTV)  ปงีบประมาณ 2563 โดยสนับสนุนจดัซื้อวสัดุ

ตามรายหัวนักเรียน  1 คน/100 บาท โรงเรียนขนาด

เล็กที่มนีักเรียนตำ่ 60 คน จำนวน 61 โรงเรียน 

234,300 

 

 

- 234,300 - 

กิจกรรมที่ 2 ตดิตาม นเิทศและประเมินผล และจัดทำ

รายงานเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

- - - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 234,300 - 234,300 - 
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 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

      ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเลก็ ที่ขาดแคลนครู มคีรูไม่ครบช้ัน ครูไม่ตรง

วชิาเอกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษอังกฤษ คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ สร้างโอกาสเขา้ถึงการ

เรียนรูใ้นแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้และจดัหาสื่อวสัดุประกอบการเรียนการสอนเพื่อมผีลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 

7. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

โรงเรยีนขนาดเล็กไดรั้บการพัฒนาคุณภาพด้านการศกึษา จำนวน 61 โรงเรยีน  

 

ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ 

1.โรงเรยีนขนาดเล็กสามารถจัดการเรยีนการสอนการเรยีนมผีลสมัฤทธิ์สูงขึ้น 

2.นักเรยีนมีผลการทดสอบระดับชาต ิO-Net , NT ในกลุมสาระภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์มคีาเฉลี่ยเทากับหรอืสูงกว่า

ระดับประเทศ เมื่อเทยีบกับปการศกึษาทีผ่่านมา  

 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 70 

 

8. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1. โรงเรยีนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู มคีรูไม่ครบขัน้ ครูไม่ตรงวชิาเอก ไดรั้บการพัฒนาดา้นการบริหารจัด

การศกึษา 

2. โรงเรียนมวีัสดุอุปกรณ์พร้อมเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน 

3. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

                ผูเ้สนอโครงการ                ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                                                                                                                                    

           (นางสาวทัศน ี บุญท)ี       (นางสุพฌิา  เมฆไหว) 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                 ผูอ้ำนวยการกลุม่นโยบายและแผน 

                                                      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

                                                    (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร)    

                         รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  

                                            ผูอ้นมุัตโิครงการ 

 

           (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 4ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
 

สนองนโยบาย สพป.สท. กลยทุธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศกึษาที่มคุีณภาพมมีาตรฐาน 

                           และลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา  

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง   

ผูรั้บผดิชอบ    นายศรัณย ู ยุบล,นางสุพฌิา  เมฆไหว,นายวรัิช  พัฒนพิเชียร  

ระยะเวลา          ตลุาคม 2562  - กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาส 

ให้กับนักเรียนทุกคน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในการเขา้ถึงสื่อการ

เรียนการสอน 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 ไดต้ระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดงักล่าว 

จงึไดจ้ดัทำโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส ใหกั้บนักเรียน

ทุกคน มคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกัน ช่วยลดความเหลื่อมลำ้ทางการศกึษาในการเขา้ถึงสื่อการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค ์

           2.1 ตดิตาม ตรวจสอบ ดแูล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  NEW DLTV ของ

โรงเรยีนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 ใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

           2.2 พัฒนาระบบประชุมทางไกล (Tele Conference) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษากับโรงเรียน

ในสงักัด เพือ่ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมาประชุม 

           2.3 ตดิตาม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพวิเตอร์ ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตการศกึษา 

ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 ใหอ้ยูใ่นสภาพที่พร้อมใช้งาน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

               3.1.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้รับการดูแล 

บรกิารซ่อมบำรุงเครื่องคอมพวิเตอร์ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 

               3.1.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถเขา้ร่วมประชุมทางไกล (Tele Conference) ไดค้รบถ้วน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

    3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การจัดการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมพร้อมใช้งาน  

               3.2.2 นักเรียนทุกคนมโีอกาสไดเ้รียนรู้ ลดช่องวา่ง ลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษาในการเขา้ถงึ

สื่อการเรียนการสอน 

               3.2.3 โรงเรียนในสังกัดเขา้ร่วมการประชุมทางไกล (Tele Conference) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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4. วธิดีำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. 

 

 

ตดิตาม ตรวจสอบ ใหบ้ริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพวิเตอร์ 

ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การศกึษาทางไกล

ผ่านดาวเทยีม ของโรงเรียนในสังกัด  

ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563 

นายศรัณยู  ยุบล 

นายเชษฐา พรภัทร

ยุทธ 

นางสุพฌิา เมฆไหว 2. พัฒนาระบบสำหรับการประชุมทางไกล (Tele Conference) 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 วันที่  1  เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2562  ถึง วนัที่  30 เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 สถานที่ดำเนนิการ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

และศูนย์บริการของเครอืข่ายโรงเรียน 

6. งบประมาณ 

 จำนวน  72,000 บาท (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายของโครงการ)รายละเอยีดดังนี้ 

กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ตดิตาม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่อง

คอมพวิเตอร์ ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตและ

อุปกรณ์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

1.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงคอมพวิเตอร์ ระบบ

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ และอุปกรณ์การศกึษา

ทางไกลผา่นดาวเทยีม  DLTV  

1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ ICT สำนักงานเขตฯ 

(จำนวน 2 คน x 15 วนั x 120 บาท) 

   1.3 ค่าชดเชย/นำ้มนัเช้ือเพลงิ 

26,600 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

- 

 

 

  

  

  

 

  

20,000 

 

 

 

    

3,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสำหรับการประชุม

ทางไกล (Tele Conference) 

2.1 จัดหาวสัดอุุปกรณ์ ในการปรับปรุงหอ้งและ

ระบบประชุมทางไกล  

45,400   

 

 

 

- 

 

 

   

  

 

45,400 

รวมงบประมาณ 72,000 3,600 0 68,400 
 

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ไม่สามารถซ่อมแซมได ้เนือ่งจากอุปกรณ์ชำรุดเสยีหาย 

2. ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดมปีัญหาใช้งานไมไ่ด ้
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  แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

1. จัดหาอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. ปรับปรุงระบบเครอืข่าย และจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่ดใีหกั้บโรงเรียนในสังกัดไดใ้ช้งาน 

8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

         โรงเรียนทุกโรงเรียนไดรั้บการดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพวิเตอร์ 

ระบบอนิเทอร์เน็ต และระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV 

         สำนักงานเขตและโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถเขา้ร่วมประชุมทางไกล 

(Tele Conference) ไดค้รบถ้วน 

เชงิคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั 

เขต 2 มเีครื่องคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตและระบบการศกึษา

ทางไกลผา่นดาวเทียม  DLTV พร้อมใช้งาน 

2. โรงเรียนในสังกัดเขา้ร่วมการประชุมทางไกล (Tele Conference)  

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

        9.1. โรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2  มเีครือ่งคอมพวิเตอร์

ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต และและอุปกรณ์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม  DLTV  ทีพ่ร้อมใช้งาน   

        9.2 ระบบประชุมทางไกล (Tele Conference) ใช้งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยลดเวลาในการเดนิทาง

มาประชุม ทำใหค้รูมเีวลาในการสอนและเตรียมการสอนไดเ้ต็มที ่

ผูเ้สนอโครงการ 

 

(นายศรัณยู  ยุบล) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

(นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ     งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีท่ี 6    ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ  

สนองกลยุทธ์  สพป.สุโขทัย เขต 2  ที ่5  เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 

ผู้รับผดิชอบ      นายวรัิช  พัฒนพเิชียร นางสุพฌิา  เมฆไหว  นางสาวณฐัชยา  เจอืจาน                                        

ระยะเวลาดำเนนิการ        ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

1.  หลักการและเหตุผล  

               ตามพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จัดสรรงบประมาณป ีพ.ศ.2563 สำหรับสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา เพือ่

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน

สังกัดตามภาระงานและตามคุณภาพการศกึษา  

     สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 มภีารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ของโรงเรยีนในสังกัด ใหม้คุีณภาพตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร  และสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน  จงึไดจ้ดัทำโครงการงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย 

เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิตามนโยบายดังกล่าว 

2.  วัตถุประสงค ์

  2.1  เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย 

เขต 2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด 

3.  เป้าหมาย 

3.3  เชงิปรมิาณ 

                      3.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัยเขต 2 ไดพ้ัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษาอย่างมคุีณภาพ 

3.1.2 บุคลากรทางการศกึษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2  

ไดรั้บการพัฒนาใหป้ฏบิตัหินา้ที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

                    3.2  เชงิคุณภาพ 

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 ไดพ้ัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศกึษามคุีณภาพยิ่งขึ้น 
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4. วธีิดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 

 

 

2   

พจิารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2  

ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล 

 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 นางสาวณัฐชยา  เจอืจาน 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 

สถานที่ดำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

6. งบประมาณ 

จำนวน    2,500,000 บาท (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จา่ยของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563) 

รายละเอยีดดงันี้: 

กจิกรรมและรายละเอียด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต  2 คร้ังที่ 1 

-จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต  2 คร้ังที่ 2 

 

 595,000 

 

 

     

1,905,000 

 

 

 

 

 

 595,000 

 

 

 

1,905,000 

 

 

 

 

 

 

รวม 2,500,000  2,500,000 - 

7. การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วธิกีารประเมนิ เครื่องมอืที่ใช้ 

เชงิปรมิาณ 

      รอ้ยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 ไดรั้บการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

 

-สอบสัมภาษณ ์

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

-สอบสัมภาษณ ์

-สอบถาม 

เชงิคุณภาพ 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัย เขต 2 ไดรั้บการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาไดอ้ย่างมคุีณภาพ  

 

-สอบสัมภาษณ ์

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

-สอบสัมภาษณ ์

-สอบถาม 
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8 .ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 ไดรั้บการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

อย่างดยีิ่ง ส่งผลใหน้ักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 

                                                             ผูเ้สนอโครงการ 

                                                           

          (นางสาวณัฐชยา  เจอืจาน)                     

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 

              ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

 

 

                                                        (นางสพุฌิา เมฆไหว)  

 ผูอ้ำนวยการกลุม่นโยบายและแผน 

                                                      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

                                                    (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร)    

                         รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  

                                            ผูอ้นมุัตโิครงการ 

 

 

           (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 2 
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งาน/โครงการ     แก้ไขปัญหาตามความจำเป็นเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

แผนงาน             ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

สนองกลยุทธ ์สพป. สท.2   ที ่5  เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผดิชอบ       นางสุพฌิา  เมฆไหว,  นายวรัิช  พัฒนพเิชียร  

ระยะเวลาดำเนนิการ        ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

               ตามภารกิจหนา้ทีข่องสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งกำหนดไวใ้นมาตรา 37 แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 ใหม้หีนา้ทีใ่นการบริหารและ 

จัดการศกึษา พัฒนาหลักสูตรการศกึษา พัฒนางานดา้นการวชิาการ การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  

การดำเนนิงานเก่ียวกับเลขานกุารคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา และงานเลขานกุารคณะอนุกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาประจำเขตพื้นที่การศกึษาดว้ยนัน้ ซึ่งในระยะแรกสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา มปีัญหาและความตอ้งการเร่งด่วนในหลายๆเรือ่งที่ตอ้งพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขใหก้ารดำเนนิงาน

ดังกล่าว มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตรงตามภารกิจหนา้ที่ที่กำหนด และเอื้อประโยชน์ต่อคุณภาพการจัด 

การศกึษาของสถานศกึษาและคุณภาพนักเรียน จงึไดก้ำหนดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์

  2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

นโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร และนโยบายของรัฐบาล 

  2.2  เพือ่พัฒนาส่งเสริมใหข้า้ราชการในสังกัด มกีารพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง มปีระสทิธภิาพและ

มขีวัญกำลังใจ   

3.  เป้าหมาย 

3.1  เชงิปรมิาณ 

                      3.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัยเขต 2 ไดพ้ัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษาอย่างมคุีณภาพ 

3.1.2 บุคลากรทางการศกึษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาไดรั้บการพัฒนาใหป้ฏบิัต ิ

หนา้ที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

3.2   เชงิคุณภาพ 

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ไดพ้ัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศกึษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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1. กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผูรั้บผดิชอบ 

 

1 

 

 

2 

     

 

พจิารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา ตามนโยบายเร่งด่วนของ  สำนักงาน

เขตพื้นที่ ,สพฐ. และกระทรวงศกึษาธกิาร 

ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผล 

  

1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

 

นางสุพฌิา  เมฆไหว 

  

นายเปรม  คำวัฒนา 

7. งบประมาณท่ีใช้  533,150.-  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ใช้ไตรมาสท่ี 1- 4 

8. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำช้ีแจง 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

พจิารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม

นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.และ

กระทรวงศกึษาธกิาร โดยความ

เห็นชอบของ ผูอ้ำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัย เขต  2 

  

 

     533,150 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     533,150 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 533,150  533,150 - 

 

7. ตัวชี้วัดคา่เปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด  ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

   รอ้ยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สุโขทัย เขต 2 ไดรั้บการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

  ร้อยละ 100  

เชงิคุณภาพ 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

ไดรั้บการพัฒนาคุณภาพการศกึษาไดอ้ย่างมคุีณภาพ  

  

  ร้อยละ 100 
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8 .ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 ไดรั้บการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

อย่างดยีิ่ง ส่งผลใหน้ักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 

 

                                                           ผูเ้สนอโครงการ                                          

 

                                                         (นางสุพฌิา   เมฆไหว)                                  

                                                 ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         

 

                                                        ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

                                                     (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร)    

                         รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  

 

                                            ผูอ้นมุัตโิครงการ 
 

 

    

         (นายเปรม คำวฒันา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ       จัดทำแผนปฏบิตัริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565  และ 

                     แผนปฏบิัติการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

สอดคลอ้งยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที ่5   เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 

ผูรั้บผดิชอบ                นางสุพฌิา เมฆไหว ,  นางสาวทัศน ี บุญท,ีนายวรัิช พัฒนพเิชียร 

ระยะเวลาดำเนนิการ    1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตาม พ.ร.ก.วา่ดว้ยหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ด ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

ในมาตรา16ใหส้่วนราชการจัดทำแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 5 ป ีซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์

ชาต ิแผนแม่บท แผนการปฏรูิปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ินโยบายรัฐมนตรีที่แถลงตอ่

รัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวขอ้ง และในมาตรา 9 ในวาระเร่ิมแรกให้ส่วนราชการ จดัทำแผน 3 ป ีโดยมหีว้ง

ระยะเวลาตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงีบประมาณ 2565  

            เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.ก. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ ีสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 จงึตอ้งจดัทำแผน 3 ป ีตามมาตรา 9  ตัง้แต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2563 ถึงปงีบประมาณ 2565 และจดัทำแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำแผนสู่การ

ปฏบิัตเิพื่อมุง่เนน้การพัฒนาคุณภาพการศกึษา การขยายโอกาสทางการศกึษา และประสทิธภิาพการบริหาร

จัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ตามเปา้หมายรวมทัง้ยงัเป็นกรอบแนวทางในการตดิตามและ

ประเมนิผลการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเ้กิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุใน

การพัฒนาการศกึษา 

             ดังนัน้ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 จงึจดัทำโครงการจัดทำแผนปฏบิตัิ

ราชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิัตกิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์

             1. เพื่อประชุมสัมมนากำหนดทศิทางพัฒนาการศกึษาจัดทำแผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ 

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิัตกิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 

             2. เพื่อจดัทำแผนปฏบิัตกิารประจำป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ใหเ้ป็นเครื่องมอืในการบริหารงาน

การศกึษา และเปน็แนวทางในการพัฒนาการศกึษาใหส้ถานศกึษาต่อไป 

 

 

 

 

3.  เป้าหมาย 
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           เชงิปรมิาณ 

            1.ประชุมสมัมนากำหนดทศิทางการพัฒนาการศกึษา จัดทำแผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ 

พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิัตกิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 และ

วเิคราะห์โครงการ จำนวน 65 คน 2 วนั ประกอบดว้ย ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา รอง

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ผูอ้ำนวยการกลุม่ ประธานเครอืข่าย  ก.ต.ป.น. ศกึษานเิทศก์  

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และเจา้หนา้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

            2.ประชุมคณะกรรมการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงสู่โครงการ 

จำนวน 15 คน 1 วัน ประกอบดว้ย ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศกึษา ผูอ้ำนวยการกลุ่ม  เจา้หนา้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เชงิคุณภาพ 

            1. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 กำหนดทศิทางการพัฒนาการศกึษา  

จัดทำแผนปฏบิตัริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิตักิารประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน นำไปสู่การปฏบิัต ิ 

            2. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 ม ีแผนปฏิบตัริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ 

พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิัตกิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมอืในการบริหาร

การศกึษาไปสู่เปา้หมายอย่างมคุีณภาพ 

4.  วธิดีำเนนิการ/ข้ันตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 

 

 

 

 2 

 3 

 

 

4 

ประชุมสัมมนากำหนดทศิทางการพัฒนาการศกึษา   

จัดทำแผนปฏบิตัริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 -

พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิตักิารประจำป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  

ประชุมพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ลงสู่โครงการ 

จัดทำรูปเล่มแผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 -พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิัตกิารประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตดิตามประเมนิผลการใช้งบประมาณทุกโครงการ  

ต.ค.- พ.ย  62 

 

 

 

ต.ค.-พ.ย  62 

ธ.ค.62 

 

 

ธ.ค. 62 -ก.ย.63 

นางสุพฌิา  เมฆไหว 

นางสาวทัศน ี บุญท ี

นายวรัิช พัฒนพเิชียร 

และคณะ 

  

  

5.ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

   วนัที่ 1 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 30 เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2563 

   สถานทีด่ำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 
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6. งบประมาณ 

   จำนวน 105,000 บาท(หนึง่แสนหา้พนับาทถ้วน)ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอยีดดงันี้  

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

เงนิงบประมาณ จำแนกตามรายการ 

ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กจิกรรม  ประชุมสัมมนากำหนดทศิทาง สพป.สท.2 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 65 คน จำนวน 2 วัน  

    

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  (65 คน*4มื้อ ๆ25 บาท)      6,500   6,500 

 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ  ( 65 คน*2มื้อ*250 บาท)     32,500  32,500 

 1.3 ค่าอาหารเย็น( 65 คน*1 มื้อ*300 บาท)     19,500 
 

19,500 

 1.4 ค่าที่พัก        28,800 
 

28,800 

 1.5 ค่านำ้มันเช้ือเพลงิ         12,000 12,000 

 รวม    87,300 12,000 99,300 

2 กจิกรรม ประชุมคณะกรรมการพจิารณาจัดสรรงบฯ              
 

รวม        

3 กิจกรรม  จัดทำรูปเล่ม แผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563   

   5,700  5,700 

 รวม     5,700  5,700 

 รวมท้ังสิ้น    87,300 17,700 105,000 

7.  การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจัยความเสี่ยง 

       1. งบประมาณ ป ีพ.ศ. 2563 ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

       2. หากไม่ไดรั้บงบประมาณการดำเนนิงานการพัฒนาจะ ไม่เป็นไปตามแผนปฎบิัตกิารที่กำหนด 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

      1. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณปพี.ศ. 2563 ใหค้รบทุกโครงการ 

      2. เมื่อไดรั้บงบประมาณการดำเนนิงานการพัฒนาจงึ เป็นไปตามแผนปฎบิตักิารประจำป ีการดำเนนิงาน 

         จงึสมัฤทธิ์ผลตามค่าเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ 
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8.ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

  ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสโุขทัย

เขต 2 กำหนดทศิทางการพัฒนาการศกึษา จดัทำแผนปฏบิตัิ

ราชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565  และ 

แผนปฏบิัตกิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ร้อยละ 100 ของ สพป.สุโขทยั เขต 2  จดัทำ

แผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 -พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิัตกิาร

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน 

และเป็นเครื่องมอืสำหรับการบริหารงาน 

เชงิคุณภาพ 

 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย 

เขต 2 จัดทำแผนปฏบิตัริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 -

พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิตักิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ที่ชัดเจน และเปน็เครื่องมอืสำหรับการบริหารงาน 

 

ร้อยละ 100 ของ สพป.สุโขทยั เขต 2  จดัทำ

แผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 -พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิัตกิาร

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน 

และเป็นเครื่องมอืสำหรับการบริหารงาน 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทยัเขต 2 มทีศิทางการพัฒนาการศกึษาที่ชัดเจน  

จัดทำแผนปฏบิตัริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 -พ.ศ.2565  และ แผนปฏบิตักิารประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมอืสำหรับการบริหารงานและสถานศกึษามแีนวทางในการพัฒนา

การศกึษาตอ่ไป 

                                                          ผูเ้สนอโครงการ 

 

                                                        (นางสุพฌิา เมฆไหว)  

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

                                                      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

                                                    (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร)    

                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  

                                            ผูอ้นมุัตโิครงการ 

 

           (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ การบริหารจัดการและการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก      
 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 6 ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
 

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที ่5   เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 
 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอ่เนื่อง 
 

ผูรั้บผดิชอบ/เบอร์โทรศัพท์    นางสาวทศัน ี  บุญท ี  นางสพุฌิา  เมฆไหว   นายวรัิช พฒันพเิชียร 
 

ระยะเวลาดำเนนิการ 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    

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

1. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  มนีโยบายในการขับเคลื่อนการควบรวม

โรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  จากมตทิี่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่

วันที่ 7 ตลุาคม 2563 เห็นชอบตามมตคิณะกรรมการการกำหนดเปา้หมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐและใน

การประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมือ่วันที่ 20 มนีาคม 2562 เก่ียวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  เหน็ชอบให้

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานพจิารณาดำเนนิการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มรีะยะทางห่าง

จากโรงเรียนในสงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในตำบลเดยีวกันนอ้ยกว่า 6 กิโลเมตร 

เพื่อใหบ้ังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาเพิ่มประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอน

และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณดา้นบุคลากรและการบริหารจัดการ  

  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2    

มแีนวโนม้เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรในวัยเรียนลดลง จงึไดด้ำเนนิการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียน    

ขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เพือ่ยกระดับคุณภาพการศกึษาเพิม่

ประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอนลดภาระค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ  

 

2. วัตถุประสงค ์

           1. เพื่อควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มนีักเรียนตำ่กว่า 60 คน ที่อยู่ในตำบลเดยีวกันมรีะยะห่างนอ้ยกว่า 

6 กิโลเมตร 

  2. เพือ่ยกระดับคุณภาพการศกึษาเพิ่มประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอน 

  3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรและการบริหารจัดการ 

3. เป้าหมาย 

 เชงิปรมิาณ 

        ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทีม่นีักเรียนตำ่กว่า 60 คน ในปกีารศกึษา 2563   จำนวน 12 โรงเรียน  

เชงิคุณภาพ 

 โรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวม  นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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4. วธิดีำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมช้ีแจงขัน้ตอนการควบรวมแนวทางการ

ดำเนนิงานตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม 

หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 ผูเ้ข้าร่วมประชุม

ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ผูป้กครอง

นักเรียน  ผูน้ำทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียนหลักและโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม 

ธันวาคม 

2562 

น.ส.ทัศน ีบุญท ี 

นางสุพฌิา เมฆไหว 

นายวรัิช พัฒนพเิชียร  

 และคณะ 

 

2 กิจกรรมที่ 2  ดำเนนิการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในปกีารศกึษา 

2563 

ธ.ค.2562 -

ม.ค 2563 

น.ส.ทัศน ีบุญท ี 

นางสุพฌิา เมฆไหว 

3 กิจกรรมที่ 3 ตดิตาม นเิทศโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมในปี

การศกึษา 2563 

ก.ค –ก.ย.

2563 

น.ส.ทัศน ีบุญท ี 

นางสุพฌิา เมฆไหว 

 

5. งบประมาณ 

 

 

 

 

กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1   

1.1ประชุมช้ีแจงขัน้ตอนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามแนวทางการดำเนนิงานตามระเบยีบ

กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจัดตัง้ รวม หรอืเลกิ

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบดว้ย

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ผูป้กครอง ผูน้ำ

ทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียนหลักและผูบ้ริหาร

โรงเรยีนขนาดเล็กที่ไปรวม จำนวน 75 คน  

รายละเอยีดดงันี้ 

-ค่าอาหารกลางวัน 1วนั จำนวน 85คนๆละ100 บาท 

-อาหารว่างจำนวน 85คนจำนวน 2 มื้อๆละ 25บาท 

12,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

    

กจิกรรมและรายละเอยีด งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
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งบประมาณทีใ่ช้ 12,750-บาท ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 

      ดา้นการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เนือ่งจาก          

โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนครู มคีรูไม่ครบช้ัน  ครูผูส้อนไม่ตรงกับวชิาเอกตามกลุ่มสาระเรียนรู้ทำให ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
 
 

 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

      ส่งเสริมสนับสนุนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ควบรวมกับโรงเรียนที่มศีักยภาพใจการจัดการเรียน

การสอนเพื่อสร้างโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียน ลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษาและมผีลสมัฤทธิ์ที่สงูขึ้น 
 

7. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่มนีักเรียนตำ่กว่า 60 คนสามารถควบรวมได ้

 

ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนที่ไปควบรวมมผีลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงูขึ้น 

 

ร้อยละ 70 

 

ในการใชง้บประมาณ ท่ีใช ้ ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนนิการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ใน

ปกีารศกึษา 2563 เสนอคณะกรรมการศกึษาธกิาร

จังหวัดพจิารณารวมสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 - - - 

กิจกรรมที่ 3  นเิทศ ตดิตามโรงเรียนขนาดเล็กที ่

ควบรวมจำนวน 12 โรงเรียน 

 - - - 

 

 

 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 12,750 - - - 
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8. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู มคีรูไม่ครบขัน้ ครูไม่ตรงวิชาเอก ไดรั้บการพัฒนาดา้นการบริหาร

จัดการศกึษา 

2. นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

 

   ผูเ้สนอโครงการ         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                                        
 

           (นางสาวทัศน ี บุญท)ี      (นางสุพฌิา  เมฆไหว) 

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

        ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

 

   

                                                          (นายวรัิช  พฒันพเิชียร)    

                         รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  

                                               ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

           (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ   จัดทำขอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษา (Big Data) ปกีารศกึษา 2563 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

สนองกลยุทธ ์สพป. สท.2   ที่ 5  เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 

ผูรั้บผดิชอบ  นายศรัณยู  ยุบล ,นางสุพฌิา  เมฆไหว,นายวรัิช  พัฒนพเิชียร 

ระยะเวลาดำเนนิการ    1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ   

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนในสังกัด 164 โรงเรียน  ซึ่งต้องมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เป็น

เครื่องมือสำคัญเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการของ

ผู้บริหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องดำเนินการจัดเก็บประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

(Data Management Center) 10 มิถุนายน , 10 พฤศจิกายน และสิ้นปีการศึกษา, ข้อมูลครูและบุคลากร

ทางการศกึษา (EMIS), ขอ้มูลคอมพวิเตอร์, ข้อมูลการใช้บริการอนิเทอร์เน็ต, ขอ้มูลสิง่ก่อสร้าง (B-Obec) และ

ขอ้มูลครุภัณฑ์ (M-Obec) 

             ในแต่ละปีกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาระบบการ

จัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอจึงทำให้ผู้รับผิดชอบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศกึษา ตอ้งไดรั้บการอบรมเพื่อทำความเขา้ใจกับระบบใหม่ทุกป ีประกอบกับครูและบุคลากรที่รับผดิชอบ

งานในสถานศกึษามีการปรับเปลี่ยนหรอืยา้ยงาน จึงตอ้งเรียนรู้และฝกึอบรมการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมลูใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากับ

ผูรั้บผดิชอบงานขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่ออบรมครูและบุคลากรผูรั้บผดิชอบการจัดทำขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษา ใหม้คีวามรู้  

ความเขา้ใจในระบบการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศ การประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มลู 

2.2 เพื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 และสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มขีอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษาของโรงเรียนที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1. อบรมครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ทุกโรงเรียน 

จำนวน 162 คน จำนวน 1 วัน 

     3.1.2. จัดทำขอ้มลูขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 10 มถุินายน ,  

10 พฤศจกิายน และสิ้นปกีารศกึษา, ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศกึษา (EMIS), ขอ้มูลคอมพวิเตอร์, ขอ้มูล

การใช้บริการอนิเทอร์เน็ต, ขอ้มูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) และขอ้มูลครุภัณฑ์ (M-Obec) รวม 162 โรงเรียน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

              3.2.1. ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกโรงเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจในระบบการจัดเก็บขอ้มูล สามารถประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

              3.2.2. โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มขีอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษา ที่ครบถ้วน ถูกตอ้ง ชัดเจน 

4. วธิดีำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนนิการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. อบรมครูและบุคลากรผูรั้บผดิชอบการจัดทำขอ้มลูสารสนเทศ

ทางการศกึษา  1 วัน 

1-10 ม.ิย. 2563 นายศรัณยู  ยุบล 

และคณะ 

2. ประมวลผล วเิคราะห ์ขอ้มูล จัดทำรูปเล่ม  ม.ิย. - ส.ค. 2563 ..................... 

3. ตดิตามประเมนิผล การจัดทำขอ้มูลสารสนเทศ  ก.ค. - ก.ย. 2563 ..................... 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

วันที่  1  เดอืน มถุินายน - สงิหาคม  พ.ศ.2563  สถานทีด่ำเนนิการ หอ้งประชุม 2  สพป.สุโขทยั เขต 2 

6. งบประมาณจำนวน 32,000 บาท (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563) 

กจิกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กจิกรรมท่ี 1 อบรมครูและบคุลากรผูเ้ขา้อบรม

และเจา้หนา้ที่จำนวน 190 คน 1 วนั  

    

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

(จำนวน 190 คน x 2 x 25บาท) 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 

(จำนวน 190 คน x 1 วัน x 100 บาท) 

9,500 

 

19,000 

 9,500 

 

19,000 

 

 

 

  

รวม 28,500   28,500   

กจิกรรมท่ี 2 ประมวลผล วเิคราะห์ ขอ้มูล

สารสนเทศทางการศกึษา  จดัทำรูปเล่ม 

    

2.1 จัดทำรูปเล่มขอ้มูลนักเรียน 10 ม.ิย. 63

และขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษาป ี2563 

3,500   3,500 

รวม    3,500   3,500 

รวมงบประมาณ 32,000  28,500 3,500 

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

 1.ปัญหาในการเขา้ใช้งานระบบขอ้มูลสารสนเทศการทางการศกึษามคีวามล่าช้าในบางช่วงเวลา 

           2.การจดัทำขอ้มูลนกัเรียนไมเ่สร็จทันตามกำหนดเวลา 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1.จัดการใช้งานระบบอนิเทอร์เน็ต ระหว่างการประชุมใหเ้พยีงพอ  

           2.ให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้ และให้ตระหนักถึง

ความสำคัญในการจัดทำขอ้มูลใหท้ันตามกำหนดเวลา 

8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย  

ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

1. ร้อยละของบุคลากรผูรั้บผดิชอบขอ้มลูสารสนเทศ มคีวามรู้เขา้ใจระบบการจดัเก็บขอ้มูล 

2. ร้อยละโรงเรียนมขีอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษา ทุกโรงเรียน 

 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ 

1. โรงเรยีน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา และ สพฐ.มขีอ้มลูสารสนเทศเพือ่การ

บริหารงานที่ครบถ้วน ถูกตอ้ง 

 

ร้อยละ 100 

 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

             9.1. โรงเรียนและนกัเรียนไดรั้บการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าปัจจัยพื้นฐาน และอืน่ๆ 

ตามเกณฑ์ โดยอา้งองิขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษาในการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ 

   9.2. สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน  มขีอ้มลูสารสนเทศสำหรับการบริหารจดัการและวางแผน 

ผูเ้สนอโครงการ 

 

(นายศรัณยู  ยุบล) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ   

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

(นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ           พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและเพิม่ศักยภาพเครอืข่ายโรงเรียนในสังกัด 

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่  6  ดา้นการพัฒนาประสทิธภิาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.สท.2 ที ่   5  ดา้นเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนือ่ง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ     นางสาวดารุณ ี ปลอ้งส ี,นายเอกราช  เดสูงเนนิ ,นางรตนกร ชัยประสทิธิ์,   

                                นางสาวคนงึ เลื่อนชิด 

ระยะเวลาดำเนนิการ     1 ตลุาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

          พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 หมวด 8 

การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ  กำหนดใหส้ว่นราชการดำเนนิการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของส่วน

ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการใหบ้ริการ ความพงึพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ ความ

คุ้มค่าในภารกิจ  โดยส่วนราชการที่ใหบ้ริการมคุีณภาพเป็นไปตามเปา้หมายที่กำหนด สามารถเพิ่มผลงานโดย

ไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรอืสามารถดำเนนิการตามแผนลดค่าใช้จ่ายตอ่หน่วยได ้ ตามมาตรฐานสำนักงาน  

สามารถบริหารจัดการตามภารกิจไดม้าตรฐานมปีระสทิธภิาพ เกิดประสทิธิผลตามเปา้หมาย  ผูรั้บบริการ   

พงึพอใจและมกีารพัฒนาสู่ความเป็นเลศิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 จงึไดจ้ัดทำ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

               1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาการบริหารจดัการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสโุขทัย    

เขต 2 มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

               2. เพื่อส่งเสริมสนับสนนุเครอืข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครอืข่าย  สามารถบริหารจัดการเครอืข่าย

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

   3. เปา้หมาย 

 เชงิปรมิาณ 

               3.1  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 สามารถบริหารจดัการ            มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

        3.2 เครอืข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครอืข่าย  ไดรั้บการส่งเสริมสนับสนนุดา้นงบประมาณและ

เครอืข่ายโรงเรียนสามารถบริหารจัดการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

เชงิคุณภาพ 

        3.1  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 สามารถบริหารจดัการ               มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

        3.2 เครอืข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครอืข่าย  ไดรั้บการส่งเสริมสนับสนนุดา้นงบประมาณ  และ

เครอืข่ายโรงเรียนสามารถบริหารจัดการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 



131 

 

                                                    แผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

4. วธีิดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. กิจกรรมที่ 1   สถานที่ทำงานน่าอยู่ นา่ทำงาน 

1.1  ตกแตง่อาคารสถานทีภ่ายในและภายนอกและในวันสำคัญ 

1.2 ค่าปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ของคนทำสวน ตกแตง่ต้นไม ้     

 ดูแลหอ้งประชุมในสพป.สท.2 

1.3 กำจัดสิ่งปฏกูิล 

1 ต.ค.62- 

30 ก.ย.63 

นางสาวคนงึ  

เลื่อนชิด 

    นายเอกราช  

    เดสูงเนนิ 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน 

2.1 จัดประชุมพัฒนาผูอ้ำนวยการโรงเรียนในสังกัดปงีบประมาณ 2562 

จำนวน 2 คร้ัง  เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการของผูอ้ำนวยการ

โรงเรียนในสงักัด 

1 ต.ค.62- 

30 ก.ย.63 

นางสาวดารุณี  

 ปลอ้งส ี

นางรตนกร  

ชัยประสทิธิ ์

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน 

3.1 สนับสนนุงบประมาณใหกั้บเครอืข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครอืข่าย ๆ ละ 

5,000 บาท เพื่อพัฒนาเครอืข่ายโรงเรียนใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามเขม้แข็ง 

-จัดสรรงบประมาณใหเ้ครอืขา่ยโรงเรียน 

-เครอืข่ายโรงเรียนเสนอโครงการและดำเนนิการตามโครงการ 

-เครอืข่ายโรงเรียนรายงานผลการดำเนนิงานตามโครงการ 

1 ต.ค.62- 

30 ก.ย.63 

นางสาวคนงึ  

เลื่อนชิด 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

 วันที่ 1  เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2562  ถึง วันที ่30 เดอืน กันยายน พ.ศ.2563 

 สถานที่ดำเนนิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 

6. งบประมาณ 

 จำนวน   225,000  บาท (ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563) 

รายละเอยีดดงันี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ

กิจกรรมที่  1  สถานที่ทำงานน่าอยู่ นา่ทำงาน( 80,000-บาท) 

1.1  การจัดประดับตกแตง่สถานที่และวนัสำคัญ 

1.2 ค่าปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  

ของคนทำสวน ตกแต่งตน้ไม ้ดูแลหอ้งประชุม ใน สพป.สท.2 

1.3 ค่ากำจัดสิ่งปฏกูิล 

 

44,000 

25,000 

 

11,000 

  

 

25,000 

 

11,000 

 

44,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ

กิจกรรมที่  2 พัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน(60,000-บาท) 

ประชุมพัฒนาผูอ้ำนวยการโรงเรียนในปงีบประมาณ 2562 

จำนวน 2 คร้ัง   

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จำนวน  2 คร้ัง ๆ ละ 

จำนวน 180 คน ๆ ละ 150 บาท (180*150*2) 

2.2 ค่าเช่าสถานที่ 2 คร้ัง ๆ ละ 3,000-บาท 

 

 

 

 

54,000 

 6,000 

  

 

 

 

54,000 

6,000 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครอืข่ายโรงเรียน  (85,000-บาท) 

3.1 สนับสนนุงบประมาณใหกั้บเครอืข่ายโรงเรียนจำนวน 17 

เครอืข่าย ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อพัฒนาเครอืข่ายโรงเรียน 

ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึ้น 

-จัดสรรงบประมาณใหเ้ครอืขา่ยโรงเรียน 

-เครอืข่ายโรงเรียนเสนอโครงการและดำเนนิการตามโครงการ 

-เครอืข่ายโรงเรียนรายงานผลการดำเนนิงานตามโครงการ 

 

85,000 

 

   

85,000 

 

รวมงบประมาณ    225,000  100,000 125,000 

7. การวเิคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 

          ปัจจัยความเสี่ยง 

      เครอืข่ายโรงเรียนบางเครอืข่ายยงัไม่รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

      ควรสร้างความตระหนกัใหกั้บเครอืข่ายโรงเรียนใหร้ายงานผลการดำเนนิงานประจำป ี

8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

1.รอ้ยละของผลการดำเนนิงานของการบริหารจดัการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2  เป็นไปตามเปา้หมายที่กำหนด  

2.รอ้ยละของเครอืข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครอืขา่ย ไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุน 

ดา้นงบประมาณ 

เชงิคุณภาพ 

1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการ   

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2.  เครอืข่ายโรงเรียน จำนวน 17 เครอืข่าย  ไดรั้บการสง่เสริมสนับสนุนดา้น

งบประมาณและเครอืข่ายโรงเรียนสามารถบริหารจัดการไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ 

 

ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 100 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

              9.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการไดอ้ย่าง      มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

    9.2  เครอืข่ายโรงเรียนจำนวน 17 เครอืข่าย ไดรั้บการสง่เสริมสนับสนนุดา้นงบประมาณและ

สามารถบริหารจัดการเครอืข่ายโรงเรียนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

ผูเ้สนอโครงการ                                                 ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

                                                                

      (นางรตนกร  ชัยประสทิธิ์)                                      (นางสาวคนงึ  เลื่อนชิด) 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพเิศษ                          ผูอ้ำนวยการกลุ่มอำนวยการ            

                                                        ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

                                                    (นายวรัิช  พัฒนพเิชียร)    

                         รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  

 

                                            ผูอ้นมุัตโิครงการ 

 

 

           (นายเปรม คำวัฒนา) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ      ประชาสัมพันธ์  

สอดคลอ้งยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2   ที่ 5  เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานประชาสมัพันธ์  กลุ่มอำนวยการ 

ผูรั้บผดิชอบ   นางสาวมณวีรรณ  หอมช่ืน , นางสาวปราณ ี เพ็งจนัทา, นายวรัิช  พัฒน

พเิชียรระยะเวลาดำเนนิการ 1 ตลุาคม 2562  -  30  กันยายน  2563  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและ

ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐานภายในเขตบริการอย่างท่ัวถึง มคุีณภาพ และพัฒนาสู่ความเปน็

เลศิตามมาตรฐานสากล  โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนนิงานที่ไดก้ำหนดเป็นพันธกิจ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่

เปา้ประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ จากแนวทางการขับเคลื่อนในทุก ๆ กลยุทธ์นัน้ จำเป็นตอ้งมกีารเผยแพร่

ขอ้มูลขา่วสารกิจกรรมที่ดำเนนิการสู่สาธารณชน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป ได้

รับรู้ข่าวสารโดยช่องทางสือ่ตา่ง ๆ เพื่อเปน็การเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการบริหารจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาใหม้คีวามเขม้แข็งในการจัดการศกึษาการเรียนรู้ให้

ผูเ้รียนมคุีณภาพ ซึ่งถอืไดว้่าเป็นการยกระดับคุณภาพ และขดีความสามารถของผูเ้รียนและครูผูส้อนจาก

เหตุผลดังกลา่ว งานประชาสมัพันธ ์กลุ่มอำนวยการ จงึไดจ้ัดทำโครงการประชาสมัพันธเ์พื่อดำเนนิกิจกรรมใน

ส่วนของการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของหน่วยงาน สถานศกึษา ขา้ราชการครู นักเรียน รวมถึงชุมชน สู่

สาธารณชนได้ครอบคลมุทุกพื้นที่อยา่งทั่วถึงและมปีระสทิธภิาพ 

2. วัตถุประสงค ์

           2.1 เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร ผลการดำเนนิโครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ในของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2 และสถานศกึษาในสงักัด ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

นักเรียน  ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารดา้นการศกึษา สู่สาธารณชนใหรั้บรู้อย่างทั่วถึงได้

หลากหลายช่องทาง นำมาซึ่งทัศนคตทิี่ดีที่มตี่อองค์กร 

2.2 เพื่อใหเ้กิดปฏสิัมพนัธด์า้นการประสานงาน และการเชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน 

บุคลากรในสงักัด หน่วยงาน องค์กรภายนอก ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศกึษา 

ทัง้ในส่วนของงบประมาณและวัสดอุุปกรณ์ ฯลฯ    

3. เป้าหมาย 

 เชงิปรมิาณ 

            1. การบันทกึภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 และ สถานศกึษาในสังกัด รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ชุมชนผูม้สี่วนร่วม ตลอดป ี

           2. สถานศกึษา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดรั้บทราบขอ้มลูข่าวสารไดห้ลากหลาย

ช่องทาง  สามารถนำขอ้มูลขา่วสารที่ไดรั้บไปใช้ประโยชน์ได ้ร้อยละ 80 คอื     
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          - เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 (ตลอดป)ี 

       - เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (ตลอดป)ี 

       - หนังสอืพมิพ์ส่วนกลาง 6 สำนักพมิพ์  -หนงัสอืพมิพ์ทอ้งถ่ิน  4  ฉบับ 

       - เว็บไซตอ์อนไลน์ สำนกัพมิพ์ส่วนกลาง  จำนวน  4  สำนักพมิพ ์

        - สถานโีทรทศัน ์(ตามภาระงานขององค์กร) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. 

        - สถานวีทิยุชุมชน , สวท.จังหวดัสุโขทยั (ตามภาระงานขององค์กร) 

        - บอร์ดประชาสัมพนัธ ์, แผ่นพับ- จดหมายข่าว สพป.สุโขทยั เขต 2 - Line 

            3. จัดซื้อหนังสอืพมิพ์ส่วนกลางรายวัน ในการตดิตามขอ้มูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนั และ  

ข่าวการศึกษาของ สพป.สโุขทัย เขต 2 และหน่วยงานทางการศกึษาอื่น ๆ  วันละ 2 ฉบับ  เป็นเวลา  365 วนั 

   4. จดัจา้งลงภาพกิจกรรมตา่ง ๆ ของเขตพื้นที่และสถานศกึษาในสังกัด เพื่อนำเสนอลงข่าว 

ทางหนงัสอืพมิพ์ทอ้งถ่ิน  จำนวน 1 สำนักพมิพ์ 3 เดอืน/ 1 ฉบับ จำนวน  4  ฉบับ (ม.ค.2562-ก.ย.2562) 

 เชงิคุณภาพ 

    1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ขา้ราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศกึษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน

องค์กรภายนอก และผูม้สี่วนเก่ียวขอ้งทางดา้นการจัดการศกึษา รับทราบขอ้มลูข่าวสารในการดำเนนิ

โครงการ/ กิจกรรม ของสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2, สถานศกึษาในสังกัด และ

หน่วยงานทีม่สี่วนเก่ียวขอ้งในการจัดการศกึษา และเขา้มามสี่วนร่วมในการบริหารจดัการศกึษา พร้อม

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุกรณ์ฯลฯ ในการบริหารจัดการศกึษาขัน้พื้นฐานของเขตพื้นที่การศกึษา และ

สถานศกึษาในสังกัด 

     2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ประชาชนทั่วไป ตดิตามขอ้มูล

ข่าวสารกิจกรรมที่ดำเนนิการหลากหลายช่องทางในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่

เก่ียวขอ้งได ้    

   3. เครอืข่ายประชาสัมพันธเ์ขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 ประจำโรงเรียน เชื่อมโยง

ขอ้มูลขา่วสาร กับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    

4. วธิดีำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 -การเผยแพร่ประชาสัมพันธกิ์จกรรมหลากหลาย 

  ฃอ่งทาง 

1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561 มณวีรรณ และคณะ 

2 -จัดจ้างลงนามถวายพระพร  27 กรกฎาคม  และ  

  12 สงิหาคม 

กรกฎาคม – สงิหาคม  2561 มณวีรรณ และคณะ 

3 -จัดทำไวนลิประชาสมัพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 มณวีรรณ และคณะ 

 5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

วันที่ 1  เดอืนตุลาคม  พ.ศ.2562    ถึง วันที ่30  เดอืน กันยายน   พ.ศ.2563 

สถานที่ดำเนนิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 และสถานศกึษาในสังกัด 
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6. งบประมาณ 

จำนวน 25,300.-บาท(ตามตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2561)รายละเอยีดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอยีดในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด

รายจ่าย 

ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม     

            1.1 หนงัสอืพมิพ์ส่วนกลาง 7,300   7,300 

            1.2 หนงัสอืพมิพ์ทอ้งถ่ิน 8,000  8,000  

กิจกรรมที่ 2  

                 2.1 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 27 กรกฎาคม  

                 2.2 จดัจา้งลงนามถวายพระพร 3 มถุินายน 

 

4,000 

4,000 

  

4,000 

4,000 

 

                รวมยอดงบประมาณท้ังสิ้น 23,300  16,000 7,300 

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. การสื่อสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที่บดิเบอืนความเป็นจริง หรอืขอ้มูลทีม่ไิดก้ลั่นกรองขอ้เท็จจริง 

อาจเกิดความเขา้ใจคลาดเคลือ่นและเกิดความเสยีหายตอ่องค์กร 

      2. ขอ้มูลดา้นลบถ้ามกีารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะมผีลเสยีหายตอ่องค์กร เกิดทัศนคตทิี่ไมด่ตีอ่

หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด        

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

      1. การประสานงานดา้นขอ้มูลขา่วสารตอ้งศกึษารายละเอยีดขอ้เท็จจริง ใหม้คีวามเขา้ใจถูกต้อง

ตรงกัน ขอ้มูลตอ้งไม่บดิเบอืนจากความเป็นจริง และตอ้งไตร่ตรองใหล้ะเอยีดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ก่อนการนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

     2. ไม่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ภาพถ่าย ของเนื้อหาและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นทางลบ  

อันที่จะมผีลเสยีตอ่หน่วยงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ไมด่ตี่อองค์กร 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

- ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดทุกโรงเรียนรับทราบขอ้มูล

ข่าวสาร 

ในการดำเนนิงานกิจกรรม/โครงการ ตามช่องทางสือ่ที่หลากหลาย 

- องค์กรภายนอกและประชาชนทั่วไป รับทราบขอ้มูลข่าวสารการดำเนนิงาน

กิจกรรม/โครงการ ทางช่องทางสือ่สารต่าง ๆ 

 

90% 

 

80% 
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เชงิคุณภาพ 

- ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา องค์กรภายนอก และประชาชนทั่วไป  

ได้นำขอ้มลูจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชนใ์นส่วนที่เก่ียวขอ้ง  

เกิดทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร เกิดภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อองค์กร 

- หน่วยงานไดรั้บการสนับสนุนจากบุคคล องค์กรภายนอก และประชาชนทั่วไป  

ดา้นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ฯลฯ 

 

90% 

 

 

80% 

  9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 และ สถานศกึษาในสังกัด เผยแพร่ 

ขอ้มูลขา่วสาร ผลงานการดำเนนิโครงการ  และหน่วยงานทีม่สี่วนเก่ียวขอ้งในการจัดการศกึษา ใหรั้บรู้ข่าวสาร

อย่างทั่วถึงไดห้ลากหลายช่องทาง นำมาซึง่ทัศนคตทิี่ดทีี่มตีอ่องค์กร 

    ผูเ้สนอโครงการ                   ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

        
                                                                                          

        (นางสาวมณวีรรณ   หอมช่ืน)                        (นางสาวปราณ ี  เพ็งจันทา) 

   นักประชาสมัพันธ์ชำนาญการพเิศษ       ผูอ้ำนวยการกลุม่ส่งเสริมการจัดการศกึษา 

                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                

                             (นายวรัิช   พัฒนพิเชียร) 

         รองผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

            ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                   

                                              

                              (นายเปรม   คำวัฒนา) 

             ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  ตรวจสอบภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์ สพป.สุโขทัย เขต 2 ที ่5 ดา้นเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการ 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนือ่ง 

ผู้รับผดิชอบ        1. นางสาวสมศรี  รักษ์สริิววิัฒน์ 2. นางณัฎฐญิา   พัฒนพเิชียร 3. นายกฤชดล    ดเีพยีร 

ระยะเวลาดำเนนิการ     1 ตุลาคม 2562  –  30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

                     ดว้ยกระทรวงศกึษาธกิาร ไดป้ฏรูิปการศกึษาโดยเนน้นโยบายการกระจายอำนาจ 

การบริหารจัดการศกึษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษาโดยตรง ประกอบกับรัฐไดม้ ี

การปฏรูิประบบราชการจากระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเนน้ผลงานใหค้วามสำคัญกับผลผลติและผลลัพธ ์

ของการดำเนนิงาน ระบบการตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน สง่เสริมการปฏบิัตงิานใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์และเปา้หมายขององค์กรใหบ้ังเกิดผลอย่างมปีระสทิธภิาพ เพิ่มประสทิธิผล ใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่าเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ  อกีทัง้มกีารจัดโครงสร้างระบบงานตรวจสอบภายใน 

ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ พ.ศ.2548   

เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในมคีวามเขม้แข็งจงึตอ้งมกีารพัฒนาขดีสมรรถนะและศักยภาพของเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิัตงิานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นมอือาชีพ จงึไดก้ำหนดโครงการตรวจสอบภายในขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์

      2.1 เพื่อพสิูจน์ความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มูลและตัวเลขตา่ง ๆ ทางดา้นการเงนิ การบัญชี

และดา้นอืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

      2.2 เพือ่ตรวจสอบการปฏบิัตงิานของหน่วยรับตรวจวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ 

คำสั่ง มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

      2.3 เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพยีงพอและเหมาะสม 

                2.4 เพื่อตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะหรอืแนวทางในการ 

ปรับปรุงแก้ไขการปฏบิัตงิานดา้นต่าง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยัด 

                2.5 เพื่อนำผลการตรวจสอบไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนางาน แก้ไขปัญหา 

ในการปฏบิัตงิานในปตี่อไป 

                2.6 เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ผูต้รวจสอบภายใน ใหม้ศีักยภาพการตรวจสอบและ 

เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน เทยีบเท่ามาตรฐานสากล 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ  

3.1.1 ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 

                           3.1.1.1 การเงนิบัญชีและรายงานในระบบ GFMIS 

                                    - การเบกิจ่ายเงนิในระบบ GFMIS 
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                                    - การรับ – จ่ายเงนิ การถอนคืนเงนิรายไดส้ถานศกึษาประเภทค่าปรับ 

                                       และการนำเงนิสง่คลังในระบบ GFMIS 

                                    - เงนิสด เงนิฝากธนาคาร เงนิฝากคลัง ลูกหนี้  

                          3.1.1.2 เงนิทดรองราชการ 

                          3.1.1.3 เงนิค่าเช่าบา้น 

                          3.1.1.4 งบเดอืนใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย 

                          3.1.1.5 จัดซื้อจัดจา้งตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจา้งและการบริหารพัสด ุ

                                    ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจา้ง 

                                    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

                          3.1.1.6 การใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค  

                                    ประจำปงีบประมาณ 2563   

                   3.1.2 ตรวจสอบสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2    

                          3.1.2.1 ตรวจสอบ  จำนวน  30  โรงเรียน 

                                    - การเงนิการบัญชี  

                                    - การใช้จ่ายเงนิทุกประเภทของโรงเรียน  

                                    - การจัดซื้อจัดจา้งตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจา้งและการบริหารพัสด ุ

                                       ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจา้ง  

                                       และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

                                    - การควบคุมพัสดุ  

                          3.1.2.2 ตรวจสอบ  จำนวน  50  โรงเรียน  

                                    - เงนิอดุหนนุที่ไดรั้บจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจดัโครงการ  

                                       อาหารกลางวนัในโรงเรียน  

                                    - เงนิรายไดส้ถานศกึษา  

                                    - การใช้จ่ายเงนิอุดหนนุรายการค่าจัดการเรียนการสอน : เงนิปจัจัยพื้นฐาน 

                                       สำหรับนกัเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  

                  3.1.3 สอบทานรายงานของโรงเรียน ประจำปงีบประมาณ 2563 จำนวน 162 โรงเรียน  

                          3.1.3.1 รายงานการรับ-จ่ายเงนิรายไดส้ถานศกึษา   

                          3.1.3.2 เงนิที่โรงเรียนไดรั้บอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                          3.1.3.3 การใช้จ่ายสาธารณูปโภค ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค 

                                    ค้างชำระ  

                 3.1.4  ผูต้รวจสอบภายใน ไดเ้ขา้รับการอบรมพัฒนาวชิาชีพการตรวจสอบภายใน  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  จำนวน  3  คน 
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            3.2 เชงิคณุภาพ 

        3.2.1 หน่วยรับตรวจที่ไดรั้บการตรวจสอบ สามารถปฏบิัตงิานไดถู้กตอ้ง เหมาะสม   

เกิดประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและประหยดัไดร้้อยละ 80  

                  3.2.2 การดำเนินงานเก่ียวกับเงนิโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เงนิรายไดส้ถานศกึษา 

และเงนิปัจจยัพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นไปตามระเบยีบ หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัตทิี่สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานกำหนด 

                 3.2.3 ผูต้รวจสอบภายใน นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในงานตรวจสอบภายใน  

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

4. กจิกรรมและการดำเนนิการ  

ท่ี กจิกรรมหลัก ระยะเวลา   ผู้รับผดิชอบ  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1   ตรวจสอบสำนกังานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 2   

1.1 การเงนิบัญชีและรายงานในระบบ GFMIS 

     - การเบกิจ่ายเงนิในระบบ GFMIS 

     - การรับ – จา่ยเงนิ การถอนคนืเงนิรายได้

สถานศกึษาประเภทค่าปรับ และการนำเงินส่งคลัง 

ในระบบ GFMIS 

     - เงนิสด เงนิฝากธนาคาร เงนิฝากคลัง  ลูกหนี้   

     - สรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงนิการ

บัญชีในระบบ GFMIS 

1.2 เงนิทดรองราชการ 

1.3 เงนิค่าเช่าบา้น 

1.4 งบเดอืนใบสำคัญและหลกัฐานการจ่าย  

1.5 จดัซื้อจดัจา้งตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อ 

จัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจัดซื้อ 

จัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1.6 การใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไข 

ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปงีบประมาณ 

2563 

 

1 ต.ค.2562-31 ส.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 1. นางสาวสมศรี 

     รักษ์สริิววิัฒน ์

 2. นางณัฎฐญิา 

     พัฒนพเิชียร 

 3. นายกฤชดล 

     ดเีพยีร 
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ท่ี กจิกรรม  ระยะเวลา  ผู้รับผดิชอบ  

  2 กิจกรรมที่ 2  ตรวจสอบสถานศกึษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั 

เขต 2 

 2.1 ตรวจสอบ  จำนวน  30  โรงเรียน 

      2.1.1 การเงนิการบัญชี 

      2.1.2 การใช้จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน  

      2.1.3 การจดัซื้อจัดจา้งตามพระราชบัญญัต ิ

การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ  

พ.ศ.2560 และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ย 

การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ  

พ.ศ.2560 

      2.1.4 การควบคุมพัสด ุ

2.2 ตรวจสอบ จำนวน  50  โรงเรียน  

     2.2.1 เงนิอดุหนนุที่โรงเรียนไดรั้บจากองค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจดัโครงการอาหาร 

กลางวันในโรงเรียน 

     2.2.2 เงนิรายไดส้ถานศกึษา 

     2.2.3 การใช้จ่ายเงนิอุดหนนุรายการค่าจดั 

การเรียนการสอน : เงนิปัจจยัพื้นฐานสำหรับ 

นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 

 2.3 สอบทานรายงานของโรงเรียน ประจำป ี

งบประมาณ 2563 จำนวน  162  โรงเรียน 

       2.3.1 รายงานการรับ-จ่ายเงนิรายไดถ้านศกึษา    

       2.3.2 เงนิที่โรงเรียนไดรั้บอุดหนุนจาก 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

       2.3.3 การใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการ

แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 

1 ธ.ค.2562 – 31 ส.ค.2563 1. นางสาวสมศรี 

     รักษ์สริิววิัฒน ์

 2. นางณัฎฐญิา 

     พัฒนพเิชียร 

 3. นายกฤชดล 

     ดเีพยีร 

  

 

  3 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3  ผูต้รวจสอบภายใน ไดเ้ขา้รับการ

อบรมพัฒนาวชิาชีพการตรวจสอบภายใน เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน 3 คน  

1 ม.ค.2563 - 30 ก.ย.2563 

 

 

 

 1. นางสาวสมศรี 

   รักษ์สริิววิัฒน ์

 2. นางณัฎฐญิา 

     พัฒนพเิชียร 

 3. นายกฤชดล 
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ท่ี กจิกรรม  ระยะเวลา  ผู้รับผดิชอบ  

4 

 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ประจำปสี่งสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พื้นฐาน 

1-30 ก.ย.2563 นางสาวสมศรี, นางณฎัฐญิา 

, นายกฤชดล 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนนิการ 

               วนัที่  1  ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่  30  กันยายน  256 

     สถานที่ดำเนนิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 และสถานศกึษา 

ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

6.  งบประมาณ  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  จำนวนเงนิ  100,000  บาท(หนึง่แสนบาทถ้วน)      

     รายละเอยีด  ดังนี้        

ท่ี 
กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ

ท่ีใช ้

เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 

 

กิจกรรมที่ 1 - 4 

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

    • ค่าเบี้ยเลี้ยง (คน*วัน*อตัรา) 

       (4*100*120) 

    • ค่าวัสดุนำ้มันเช้ือเพลงิหรอื 

       เงนิชดเชยนำ้มนัรถยนตส์่วนตัว 

 

 

 

  

 

48,000 

 

 

 

 

 

12,000 

 

 

 48,000 

 

12,000 

 

 - ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

    • ค่าลงทะเบยีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

และค่าพาหนะ  จำนวน 3 คน  

 

 

 
  

40,000 

    

  40,000 

 รวม    85,000 15,000 100,000 

7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

 การปฏบิัตงิานของหน่วยรับตรวจ มกีารเปลี่ยนผูป้ฏบิัตงิานบ่อยและการดำเนนิงานไม่เปน็ไปตาม 

ระเบยีบ กฎหมาย คำสั่ง มตคิณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 การกำกับ ตดิตาม ตรวจสอบและการใหค้ำแนะนำ ปรึกษา การปฏบิัตงิานของหน่วยรับตรวจ 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ กฎหมายที่กำหนด 
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8. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย   

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ 

1. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

    สโุขทัย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ไดรั้บการตรวจสอบ 

2. ร้อยละ 100 ของผูต้รวจสอบภายในไดรั้บการพัฒนาอบรม 

    ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ 

1. หน่วยรับตรวจ สามารถปฏบิัตงิานเปน็ไปตามระเบยีบ กฎหมาย คำสั่ง 

    มตคิณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. หน่วยรับตรวจ สามารถใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างคุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพ 

3. ผูต้รวจสอบภายใน สามารถปฏบิัตงิานตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           1. หน่วยรับตรวจมรีะบบการควบคุมภายในไดอ้ยา่งเหมาะสม เพยีงพอและการปฏบิัตงิาน 

เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

 2. หน่วยรับตรวจมคีวามพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบภายในอยู่ในระดับด ี

             ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เสนอโครงการ     

       

          (นายกฤชดล    ดเีพยีร)                                      (นางณัฎฐญิา  พัฒนพเิชียร) 

 นักวชิาการตรวจสอบภายในชำนาญการ             นักวชิาการเงนิและบัญชีชำนาญการพเิศษ 

                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

  

                                          (นางสาวสมศรี  รักษ์สริิววิัฒน์) 

                                       ผูอ้ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

                                                 ผู้อนุมัตโิครงการ 

   

                                                (นายเปรม   คำวัฒนา) 

                    ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2   



144 

 

                                                    แผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

โครงการ    การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2   ที่ 5  เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวศริิพร  ใจทมิ    นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ 

ระยะเวลาดำเนนิการ 1 ตลุาคม  2562  ถึง 30  กันยายน  2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

    พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542   ไดก้ำหนดใหม้คีณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ  

ประเมนิผลและนเิทศการศกึษาขึ้น โดยใหม้กีารบริหารและดำเนนิงานภายใตก้ารดูแล กำกับของ

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา  ประกอบดว้ยภารกิจหลัก  คอื  งานพัฒนา

ขอ้มูลและสารสนเทศงานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา และงานรายงานผล

การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศึกษา ซึ่งมกีฎกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  2546  วา่ดว้ยการ

กำหนดหลักเกณฑ์  วธิกีาร การดำเนนิงานของคณะกรรมการชุดนี้ในเขตพื้นที่การศกึษา เปรียบไดกั้บจักรกล

ตัวสำคัญที่จะพัฒนาและขับเคลื่อน การจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ สร้างคุณภาพใหแ้ก่เยาวชนของชาติ

ไทยไดอ้ย่างเหมาะสม ปัจจุบนัมคีณะกรรมการดังกลา่วที่ไดรั้บการเลอืกสรรและแต่งตัง้แลว้ จงึมคีวามจำเปน็

ที่จะตอ้งปฏบิัติภารกิจตามกฎกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมกีลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผล และนเิทศการศกึษาของคณะกรรมการชุดนี้เปน็ผูจ้ัดเตรียมวางแผนและดำเนนิงาน 

    เนือ่งจากเป็นการปฏิบัตงิานราชการอย่างตอ่เนื่อง จงึมคีวามสำคัญและความจำเปน็ ในการบริหาร

จัดการ เตรียมความพร้อมระบบขอ้มูลสารสนเทศ  การวเิคราะห์วจิัย เพือ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

จงึจัดใหม้โีครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา 

2.2 เพื่อพัฒนาระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศึกษา 

 

3.   เป้าหมาย 

     3.1 เชงิปรมิาณ 

1)   เพื่อจดัประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา จำนวน 6 ครัง้ 

3.2 เชงิคุณภาพ 

1) การขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน้ทางการศกึษาสามารถดำเนนิสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2) คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา และผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บการ

พัฒนาสามารถปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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4. กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดาเนนิการ ผู้รับผดิชอบ 

1  การประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนเิทศการศึกษา  จำนวน 6 คร้ัง 

ต.ค. 2562– ก.ย. 2563 กลุ่มงานเลขานุการฯ 

 

2 การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา ต.ค. 2562– ก.ย. 2563 กลุ่มงานเลขานุการฯ 

3 การสรุปและรายงานผลการดำเนนิการ ก.ย. 2563 กลุ่มงานเลขานุการฯ 

 

5.  งบประมาณท้ังสิ้น   192,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

6 รายละเอยีดการใช้งบประมาณท่ีใช ้

ท่ี กจิกรรม/รายการ 
งบประมาณ  

ท่ีใช ้

เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 การประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนเิทศการศึกษา จำนวน 6 คร้ัง 

- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ     

   ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน คร้ังละ   

2,000 บาท  คณะกรรมการฯและเลขานุการ 

จำนวน 6 คนๆละ 1,600 บาท/คร้ัง    

- ค่าวัสดอุุปกรณ ์

98,800  

 

 

 

 

88,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

2 

 

การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศ

การศกึษา 

2.1 การประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อช้ีแจงเกณฑ์การ

ตดิตาม 

- ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง คณะ ก.ต.ป.น.,  

อ.ก.ต.ป.น.และคณะทำงาน จำนวน 72 คนๆละ 25

บาทต่อคนๆละ 2 คร้ัง (72x25x2= 3,600) 

 

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 2.2.การตดิตามตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศ

การศกึษา 

- เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.)และ

คณะอนุกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล

และนเิทศการศกึษา  (อ.ก.ต.ป.น.)  จำนวน 72 คน  

คนละ 120 บาทตอ่วัน จำนวน 2 คร้ังๆละ 3วัน 

- ค่าชดเชยนำ้มนัเช้ือเพลงิ   

85,200  

 

 

 

 

51,840 

 

 

 

 

33,360 
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ท่ี กจิกรรม/รายการ 
งบประมาณ  

ท่ีใช ้

เงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3 สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนนิงาน 

- ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง คณะ ก.ต.ป.น.,  

อ.ก.ต.ป.น.และคณะทำงาน จำนวน 40 คนๆละ 150

บาทต่อคนๆละ 3 วัน   

5,000 -  

 

 

5,000 

- 

 รวมทัง้หมด 192,600 88,800 93,800 10,000 

7. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วธีิการประเมนิ เครื่องมอืท่ีใช ้

ผลผลติ    

      1. คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ

นิเทศการศกึษา ประชุมวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา จำนวน 6 คร้ัง 

     2. โรงเรียนในสังกัดไดรั้บการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา   อย่างนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง 

 

 

- รายงานการประชุม 

- รายงานผลการตดิตาม 

 

- แบบสรุปขอ้มลูจาก

เอกสาร 

-แบบรายงานผลการ

ตดิตาม 

ผลลัพธ์    

    1.โรงเรยีนในสังกัด มขีอ้มลูสารสนเทศและแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา  และผา่นการประเมนิระดับเขตพื้นที่

ทุกโรงเรียน  

 

- สังเกต/สัมภาษณ ์

- ตดิตามประเมนิผล 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ ์

- แบบสรุป 
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8. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

8.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 พัฒนาคุณภาพการศกึษา ที่เป็นระบบ

สอดคลอ้งตรงกัน  จัดเก็บในระบบสบืค้นไดต้ลอดเวลาสะดวกแก่การบริหารจัดการศกึษาทุกระดับ 

8.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 2 ไดข้อ้มลูเพื่อการตดิตาม  ตรวจสอบ  

ประเมนิผล  รายงานและเผยแพร่  การปฏิบัตงิานไดถู้กตอ้งชัดเจน 

 

ผูเ้สนอโครงการ 

 
(นางสาวศริิพร   ใจทมิ) 

หัวหนา้กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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โครงการ  นเิทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

                                 (นเิทศ ตดิตาม ประเมนิผลการจัดการศกึษาโดยยดึหอ้งเรียนเป็นสำคัญ) 

สอดคลอ้งยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์ สพป. สท.2   ที่ 5  เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการ 

ผู้รับผดิชอบ  นางศุกลรัตน์  มิ่งสมร    นายมนุนิทร  มาตมุงคุณ     นางศุภจติ มาตมุงคุณ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนนิการ ธันวาคม 2562  –กันยายน 2563 

--------------------------------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  การนิเทศการศึกษา เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา  

กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา สำหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็น

กระบวนการที่ผู้นิเทศ ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ตามสภาพความ

ต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา โดยผ่านผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวมทั้งได้มีการพัฒนากระบวน     

การปฏบิัตงิาน ศกึษา ค้นควา้  เทคนคิวิธกีารนเิทศทัง้ระบบการนเิทศภายในและภายนอกใหม้ปีระสทิธภิาพ 

             การนเิทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษานับเป็นนโยบายทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2   ไดใ้หค้วามสำคัญอยา่งยิ่ง เนือ่งจากผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รียนดา้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดว้ยแบบทดสอบระดับชาต ิในระดับช้ัน ป.3 , 6 และ ม. 3 ในปกีารศึกษา 2562 

พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดบัไมน่่าพอใจ ทุกระดับ เมื่อเปรียบเทยีบกับ

ผลสัมฤทธิ์ระดับชาต ิ  โดยดำเนนิกิจกรรมการนเิทศเพือ่พฒันาคุณภาพการจัดการศกึษามาแลว้อยา่งตอ่เนื่อง

ทุกป ี ซึ่งมแีผนงานปฏบัิตกิารนเิทศในรูปของการนเิทศใน 3 ลักษณะดว้ยกันคอื  1) นเิทศตามภาระงาน ( 

Function-based Supervision)  2) นเิทศตามเขตพื้นที ่(Area- based Supervision ) และ 3) นเิทศตามนโยบาย

หน่วยงานตน้สังกัด  (Policy - based Supervision)  

  ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ 

เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำความเข้าใจเก่ียวกับแนว

ทางการปฏิบัตงิานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ตดิตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ

สถานศกึษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน รวมทัง้ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้ง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจให้แก่

ผูป้ฏบิัตงิาน  ตลอดจนนำผลการตดิตามนเิทศไปปรับปรุง การทำงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น    

                ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำนิเทศ 

ตดิตาม ประเมินผลการจัดการศกึษาโดยยดึห้องเรียนเป็นสำคัญ (นเิทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนพื้นที่เป็นฐาน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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2. วัตถุประสงค ์  

เพื่อพัฒนากระบวนการนเิทศใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและจุดเนน้การพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

สภาพความตอ้งการในการนเิทศของโรงเรียนและยดึหอ้งเรียนเป็นสำคัญ  

3.  เป้าหมาย 

   3.1  เชงิปรมิาณ 

3.1.1  ผูน้เิทศทุกคน ปรับกระบวนการนเิทศใหส้อดคล้องกับคลอ้งกับนโยบายและจุดเนน้การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียนและยึดห้องเรียนเป็น

สำคัญ  ประกอบดว้ย  

  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

1) ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัยเขต 2  

2) รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2  

3) ที่ปรึกษาผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประจำอำเภอ 5 อำเภอ  

4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะกรรมการอนุ ก.ต.ป.น. 

5) ผูอ้ำนวยการกลุ่ม  

6) ศกึษานเิทศก์ 

7) เจา้หนา้ที่บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

                    ระดับเครอืข่ายโรงเรียน /โรงเรียน 

1) ประธานเครอืข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารเครอืข่ายโรงเรียน  

2) ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

3) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

  3.1.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดไดรั้บการนเิทศตามนโยบายและจุดเนน้การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

         3.2  เชงิคณุภาพ  

3.2.1 ผูน้เิทศ ให้การนเิทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาแก่สถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ  

3.2.2 สถานศกึษาจัดการศกึษาไดอ้ย่างมคุีณภาพ 

4. กจิกรรมและการดำเนนิงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

1. ประชุม  วางแผน  วเิคราะหส์ภาพปัญหาและสภาพ

ความตอ้งการนเิทศของสถานศกึษาเพื่อกำหนด    

     - แนวทางการนเิทศ 

    - เนื้อหาสาระ ขอบขา่ยในการนเิทศ  

    - จดัทำเครื่องมอืการนเิทศ 

พฤศจกิายน 2562  กลุ่มนเิทศ 
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ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

3  -ปฏบิัตกิารนเิทศ ตามภาระงานหลักของผูน้เิทศ ของ

ผอ.สพป. /รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม 

ระยะที่ 1  

พฤศจกิายน 2562 – 

มนีาคม 2563  

ผอ.สพป. /รองผอ.

สพป. 

ผอ.กลุ่ม/ศกึษานเิทศก์ 

 - ปฏบิัตกิารนเิทศ ตามภาระงานหลัก 

ของศกึษานเิทศก์ 

 1) การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศกึษา 

 2) การพัฒนาการอา่นการเขยีนและคิดเลขเป็น 

 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4) การนเิทศภายใน 

 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

 6) การจดัการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม 

(DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดว้ย

เทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

ระยะที่ 2 พฤษภาคม 

2563 – กันยายน 

2563 

และบุคลากรที่

เก่ียวขอ้ง 

4 ปฏบิัตกิารนิเทศตามงานนโยบาย ไดแ้ก่ 

4.1 จุดเนน้ กระทรวงศกึษาธกิาร สพฐ/สพป 

ระดับอนบุาล  

 การสร้างความร่วมมอืกับพ่อแม่ ผูป้กครอง และ

ชุมชน  เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาการนักเรียน

ทัง้ 4 ดา้น  

ระดับประถมศกึษา 

  1) การปลูกฝังความมรีะเบยีบวนิัย  ทัศนคตทิี่ถูกตอ้ง 

โดยใช้กระบวนการลูกเสอืและยุวกาชาด                            

 2)การเรียนภาษาไทย เนน้เพือ่ใช้เป็นเครื่องมอืในการ

เรียนรู้วชิาอื่น  

 3) การเรียนภาษาองักฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม่) 

เนน้เพื่อการสือ่สาร  

 4) การเรียนรู้ดว้ยวธิกีาร Active Learning   

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทกัษะการคิดแบบ             

มเีหตุผลและเป็นขัน้ตอน(Coding) 

 ระดับมัธยมศกึษา 

  1) การจัดการเรียนรู้ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีวศิวกรรม คณติศาสตร์ (STEM)และ

ภาษาต่างประเทศ  

  2) การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่

ระยะที่ 1  

พฤศจกิายน 2562 – 

มนีาคม 2563  

ระยะที่ 2 พฤษภาคม 

2563 – กันยายน 

2563  

ผอ.สพป. /รองผอ.

สพป. 

ผอ.กลุ่ม/ศกึษานเิทศก์

และบุคลากรที่

เก่ียวขอ้ง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7baKperWAhXFwI8KHQrQBOcQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F611762&usg=AOvVaw11ZB7WzGl2MMqfjUxPrv1x
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7baKperWAhXFwI8KHQrQBOcQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F611762&usg=AOvVaw11ZB7WzGl2MMqfjUxPrv1x
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ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

การสร้างอาชีพ และการมีงานทำ  

4.2 งานโครงการตามนโยบาย 

   1) โครงการตามพระราชดำริ   

   2) โครงการโรงเรียนในโครงการพเิศษ  

    - โรงเรียนคุณธรรม  

    - โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

    - โรงเรียนสุจริต 

    4) โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง   

    5) การจัดการศกึษาแบบเรียนรวม (Inclusive 

Education)  

   6) โครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข 100% 

  7) โครงการอาหารกลางวนั 

  8) งานกองทนุนักเรียนยากจนและยากจนพเิศษแบบมี

เงื่อนไข 

  9) โครงการปลอดขยะและประหยัดพลังงาน 

(คาร์บอนตำ่) 

 10) โครงการ ตดิตามตามเดก็ออกกลางคัน 

5 ประชุม  สรุปผลการนเิทศ เมษายน /สงิหาคม 63  

6 รายงานผลการนิเทศ 

 - รายงานสรุปผลการนเิทศ เดอืนละคร้ัง 

 - รายงานสิ้นปกีารศกึษา    

 

มนีาคม  2563 

มถุินายน – กรกฎาคม 

2563 

 

 

5.  งบประมาณ  จำนวน   150,000   บาท (หนึง่แสนหา้หมื่นบาทถ้วน)      

กิจกรรมและรายละเอยีด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกจิกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. ประชุม  วางแผน  วเิคราะห์สภาพปญัหาและ

สภาพความตอ้งการนเิทศของสถานศกึษาเพื่อ

กำหนด   (บูรณาการ ประสานแผนร่วมกับกลุ่ม

นโยบายและแผน) 

- - - - 

 2ปฏบิตักิารนเิทศตามภาระงานหลักของผูน้เิทศ 

 2.1 ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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กิจกรรมและรายละเอยีด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกจิกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 2.2 รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2.3 บุคลากร 10 กลุม่   

    

3.กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัก.ศ.

(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ /ค่าวสัดุ )13คน    

150,000   130,000  20,000 

1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา     

     (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ)     

2) กลุ่มบริหารการเงนิและสนิทรัพย์ - - - - 

3) กลุ่มนโยบายและแผน      

4) กลุ่มบริหารงานบคุคล     

5) หน่วยตรวจสอบภายใน     

6) กลุ่มอำนวยการ     

7) กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล     

8) กลุ่มกฎหมายและคด ี     

9) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา     

3. ปฏบิตักิารนเิทศตามงานนโยบาย     

4. สรุปผล การนเิทศ  

- ค่าเครื่องดื่ม อาหารกลางวนั  

ในการประชุม สรุปผลการดำเนนิงาน  สำหรับ

ศกึษานเิทศก์และผู้เก่ียวขอ้ง 1 คร้ัง ๆ ละ 20 คน 

คนละ 150 บาท 

 

 

3,000 

  

 

3,000 

 

5. รายงานผลการดำเนนิงานโครงการ      

รวมงบประมาณทัง้สิ้น  150,000   130,000 20,000 

 

6.  การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วธีิการประเมนิ เครื่องมอืท่ีใช ้

6.1 ผลผลติ(Out puts) 

-  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดไดรั้บ 

การนเิทศแบบมสี่วนร่วมอยา่งทั่วถึง 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอย 

         

แบบนเิทศ ตดิตาม ฯ 

 

6.2 ผลลัพธ์(Out comes) 

-  โรงเรียนมีผลการประเมนิคุณภาพ ภายในตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดับดขีึ้นไป 

 

ตรวจสอบคุณภาพการจดั

การศกึษา 

 

แบบประเมนิมาตรฐาน

สถานศกึษา 

 

ใช้งบประมาณ ค่าใช้สอยของผอ.สพป./รอง.ผอ.สพป. 

มงีบประมาณจากโครงการรองรับ / 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     7.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     7.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมรีะบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดขีึ้นไป และผ่านการรับรอง 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกจาก สมศ. 

ผูเ้สนอโครงการ 

 

 

(นายมุนนิทร มาตมุงคุณ)                     

                                       ศกึษานเิทศก์                                    

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
(นางศุกลรัตน ์ มิง่สมร) 

ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 

(นายวรัิช  พัฒนพเิชียร) 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

( นายเปรม  คำวัฒนา ) 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 
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ส่วนท่ี 5 

การบรหิารแผนปฏบิัตกิารประจำปสีู่การปฏบิัติ 

 

การบรหิารโครงการและงบประมาณ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เพื่อการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติมีความถูกต้องชัดเจนในการปฏิบัติ  รายละเอียดขั้นตอนการ

ดำเนินงานในด้านต่างๆ  เช่น การจัดสรรงบประมาณ การปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่าย

งบประมาณ และการติดตามและประเมินผล โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล สนองยุทธศาสตร์ 

ที่กำหนดไว ้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล โดยมขีัน้ตอนตามรายละเอียดแผนภูมดิังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการนำแผนฯสู่การปฏบิัตกิาร 

แผนกลยุทธ์

สพฐ. 

ทบทวน/ปรับ เป็น 

กลยุทธข์องสพป.สท.2 

นโยบายปรับเปลี่ยน 

สังคม/โลก

 
ความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

ควบคุม กำกับ 

ตดิตาม 

 

กระบวนการ

ปฏบิัตงิาน ปฏบิัตกิารประจำปี

งบประมาณ 

โครงการ/กจิกรรม 

ผูป้ฏบัิติ/เวลา 

งบประมาณ 

 

ติดตามประเมนิผล 
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กระบวนการนำสู่การปฏิบัต ิ

 1. ศึกษาทิศทางพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ทบทวน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัย เขต 2 เพื่อเป็นกรอบทศิทางการดำเนนิงานตามภารกิจจัดทำรายละเอยีดขัน้ตอนการดำเนนิงานต่างๆ  

 2. กำหนดงบประมาณ พจิารณาจัดสรรงบประมาณ ลงสู่โครงการ/กิจกรรม 

 3.  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ เปา้หมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 4.  ควบคุม กำกับ ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน เป็นการดำเนนิการดังนี้ 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1. ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการ มีความตระหนัก ถึงการปฏิบัติงานตามโครงการให้ดำเนินไป

เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ปฏิบัติตามแผนโครงการที่กำหนดทั้งด้านกิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ และวัตถุประสงค์

เปา้หมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  

3. มกีารทำงานร่วมกันเป็นทมี 

4. วางแผนปฏบัิตงิานโดยใช้หลัก ของวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  

5. ตดิตาม ประเมนิผลโครงการ 

การตดิตามและประเมนิโครงการ 

 การตดิตาม (Monitoring) และการประเมนิผล (Evaluation) เป็นพันธกจิหลักในการควบคุมงาน

ที่ผู้บรหิารทุกระดับตอ้งปฏิบัตดิว้ยวธิกีารที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบการทำงานและกำกับการ

ปฏบิัตงิาน (checking and directing actions) โดยการติดตาม ตรวจสอบและเก็บข้อมูลผลการปฏบิัติงาน 

เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวธิกีารดำเนนิงานที่เหมาะสมหรือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข

วธิกีารดำเนนิงานให้มปีระสิทธภิาพตรงตามเปา้หมายที่กำหนด  

 การรายงานผลการประเมนิโครงการ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 2  กำหนดแนวทางในการรายงานผล

การประเมนิโครงการ ดังนี้ 

 1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการประเมนิโครงการใหท้ราบตามแนวทางการวางแผน

และการบริหารงบประมาณ (PDCA) เพื่อประเมนิตนเองทัง้ก่อนดำเนนิการ  ระหว่างดำเนนิการ และ

หลังจากที่ดำเนนิการแลว้  รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2  จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน และประชาสมัพันธ์เผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบต่อไป 

 

                   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                        ภาคผนวก 
 

 
         คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 

                                                                  ที ่ 263/2562 

  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการประชุมสมัมนากำหนดทศิทางพัฒนาการศกึษาเพื่อจดัทำแผนปฏบิัตริาชการ 3 

ป ี

            ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 และแผนปฏบิัตกิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

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

                ตาม พ.ร.ก.วา่ดว้ยหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่(ีฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 ใน

มาตรา 16 ใหส้่วนราชการจดัทำแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 5 ป ีซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์

ชาต ิแผนแม่บท แผนการปฏรูิปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหม่ชาต ินโยบายรัฐมนตรีที่แถลงตอ่

รัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวขอ้ง และในมาตรา 9 ในวาระเร่ิมแรกใหส้่วนราชการจัดทำแผน 3 ป ีโดยมหีว้ง

ระยะเวลาตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงีบประมาณ 2565  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 2 จงึกำหนดประชุมสัมมนาเพื่อกำหนด 

ทศิทางพัฒนาการศกึษาเพื่อจดัทำแผนปฏบิตัริาชการ 3 ป ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 และ

แผนปฏบิัตกิารประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไดก้ำหนด

กรอบการดำเนนิงานทศิทางการพัฒนาการศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว้ จงึจดัประชุมสัมมนา ใน

วันที่  15-16 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงแรมบา้นวนาสนิ  อำเภอเมอืง จังหวัดตาก  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

เปา้หมายหลัก คือการพัฒนาการศกึษาใหน้ักเรียนไดรั้บโอกาสทางการศกึษาอยา่งทั่วถึง และ มคุีณภาพอยา่ง

เท่าเทยีมกัน  นำไปสู่การจัดทำแผนปฏบิัตกิารประจำป ี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อไป   

          เพื่อใหก้ารดำเนนิงานตามภารกิจบรรลุตามเปา้หมายทีก่ำหนด  จงึแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิงาน  

ดังนี้ 

            คณะกรรมการอำนวยการ 

               1.นายเปรม        คำวัฒนา        ผูอ้ำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2                           ประธาน                  

               2.นายวรัิช         พัฒนพเิชียร     รองผูอ้ำนวยการ สพป.สโุขทัย เขต 2                รองประธาน 

               3.นางศุกลรัตน ์  มิ่งสมร           ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผล        กรรมการ 

               4.นางสาวสมศรี  รักษ์สริิววิัฒน์   ผูอ้ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                  กรรมการ 

               5.นางเบญจมาศ  เฉลมิศรี         ผูอ้ำนวยการกลุม่บริหารงานการเงนิและสนิทรัพย์    กรรมการ 

               6.นางสาวปราณ ี เพ็งจนัทรา      ผูอ้ำนวยการกลุม่สง่เสริมการจัดการศกึษา           กรรมการ 

               7.นางสาวคนงึ   เลือ่นชิด          ผูอ้ำนวยการกลุม่อำนวยการ                             กรรมการ 

               8.นายณฐกร      ท่อแก้ว          ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                      กรรมการ 
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               9.นางนภิา   โต๊ะถม          ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร                      กรรมการ 

             10.นายเสกสรร   ทัลวลัลิ ์        ผูอ้ำนวยการกลุม่กฏหมายและคด ี                        กรรมการ 

             11.นายศรัณยู   ยุบล             ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ             กรรมการ 

             12.นางสุพฌิา   เมฆไหว  ผูอ้ำนวยการกลุม่นโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ 

             13.นางสาวทัศน ี บุญท ี นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

             14.นางสาวณัฐชยา เจอืจาน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชพ.     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

             15.นางวนดิา  อิ่มพันธ์  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

             16.นางสุทนิ   คำปวนสาย   เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

             คณะกรรมการกำหนดทิศทางพัฒนาการศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

       1.นายเปรม   คำวัฒนา           ผูอ้ำนวยการ   สพป.สุโขทัย เขต 2                         ประธาน 

       2.นายวรัิช    พัฒนพเิชียร        รองผูอ้ำนวยการ สพป.สุโขทยั เขต 2              รองประธาน 

                 3.นางศุกลรัตน ์  มิ่งสมร          ผูอ้ำนวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมนิผล       กรรมการ 

                4.นางสาวสมศรี  รักษ์สริิววิัฒน์ ผูอ้ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                   กรรมการ 

               5.นางเบญจมาศ  เฉลมิศรี       ผูอ้ำนวยการกลุม่บริหารงานการเงนิและสนิทรัพย ์   กรรมการ 

               6.นางสาวปราณ ี เพ็งจนัทรา    ผูอ้ำนวยการกลุม่ส่งเสริมการจัดการศกึษา           กรรมการ 

               7.นางสาวคนงึ   เลือ่นชิด       ผูอ้ำนวยการกลุ่มอำนวยการ                           กรรมการ 

               8.นายณฐกร    ท่อแก้ว       ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    กรรมการ 

               9.นางนภิา   โต๊ะถม        ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร             กรรมการ 

             10.นายเสกสรร   ทัลวลัลิ ์      ผูอ้ำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี         กรรมการ 

             11.นายศรัณยู   ยุบล           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ     กรรมการ 

             12.นางอัจฉรา   ลมิปะพนัธุ์     นักวชิาการศกึษาชำนาญการพเิศษ      กรรมการ 

             13.นายเยาว์   ด่วนเดนิ       ผูท้รงคุณวุฒิดา้นบริหารการศกึษา (ก.ต.ป.น.)       กรรมการ 

             14.นายสมาน   ทองแจน้     ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการศกึษาปฐมวัย (ก.ต.ป.น.)       กรรมการ 

             15.นางสาวอำไพ   นงค์เยาว ์   ผูท้รงคุณวุฒดิา้นวจิัยและประเมนิผล  (ก.ต.ป.น.)      กรรมการ 

             16.นายสาธติ   มากม ี   ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของรัฐ(ก.ต.ป.น.) กรรมการ 

             17.นายสุรพล   มั่นเหมาะ   ประธานเครอืข่ายโรงเรียนเบญจมาศ         กรรมการ 

             18.นายมานติย ์  นวรัตนารมย์  ประธานเครอืข่ายโรงเรียนก้าวหนา้                 กรรมการ 

             19.นายบุญทวน   บัวจันทร์   ประธานเครอืข่ายโรงเรียนยมนาวถีิ               กรรมการ 

             20.นายสาโรจน์   พลูสวสัดิ ์   ประธานเครอืข่ายโรงเรียนขนุไกร                  กรรมการ 

             21.นายมานพ   หลงแยม้   ประธานเครอืข่ายโรงเรียนทุง่แม่ระวงิ              กรรมการ 

             22.นายนรุิจน์   อรุณวงิ   ประธานเครอืข่ายโรงเรียนเมอืงพระร่วง        กรรมการ 

             23.นางพทิยา   พุม่อิม่    ประธานเครอืข่ายโรงเรียนเบญจสามัคคี            กรรมการ 

             24.นางสาวยุพนิ   จงแจ่มฟา้   ประธานเครอืขา่ยเครอืข่ายโรงเรียนกลางดง         กรรมการ 

             25.นายวสินัต ์  ภูผา        ประธานเครอืข่ายโรงเรียนทุง่เสลีย่ม              กรรมการ 

             26. นายรัชศาล   คุ้มครอง   ประธานเครอืข่ายโรงเรียนบา้นใหม่เขาแก้ว        กรรมการ 
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     27.นายสนุทร  จนัทร์โทน  ประธานเครอืข่ายโรงเรียนมรดกไทย        กรรมการ 

     28.นายสมศักดิ์  คำแสน      ประธานเครอืข่ายโรงเรียนแมส่นิ        กรรมการ 

     29.นายยศรพ ี เนตรด ี      ประธานเครอืข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม          กรรมการ 

     30.นายคะนอง  ประโยชน์      ประธานเครอืข่ายโรงเรียนแก่งสารจติร       กรรมการ 

     31.นายภูฤทธิ ์ อิ่มเทศ      ประธานเครอืข่ายโรงเรียนพญาลไิท              กรรมการ 

     32.นายพเิชษฐ  อ่วมบตุร      ประธานเครอืข่ายโรงเรียนเจา้หมื่นดง้             กรรมการ 

     33.นายจำรัส  หาญกลา้        ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง             กรรมการ 

     34.นายอารีย ์ วรรณชัย         ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลยั          กรรมการ 

     35.นายสุวทิยา  พรมออ่น         ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก          กรรมการ 

     36.นายเมธี  จุมพลศรี          ผูอ้ำนวยการโรงเรียนไชยะวทิยา (ประธานฯมธัยม)      กรรมการ 

     37.นางกฤตกิาญจน์  ปริสาวงค์  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบา้นนาขุนไกร         กรรมการ 

     38.นางสาวรุ่งนภา  สังขจ์ันทร์    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยติ่ง          กรรมการ 

     39.นางรัตนาภรณ์  จุลเกตุ         ครู โรงเรียนเทวัญอำนวยวทิย ์             กรรมการ 

     40.นายรุ่ง  ลอยเลศิ          ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร                  กรรมการ 

     41.นายนจิสนัต ์ จนัธดิา          ครูโรงเรียนบา้นสามหลงั                     กรรมการ 

     42.นายปริญญา  แก้วบงัเกิด     ครูโรงเรียนบา้นแม่ทา่แพ                   กรรมการ 

     43.น.ส.นภากรณ์  จนัโททัย        ครูผูช่้วย โรงเรียนบา้นป่าเลา               กรรมการ 

     44.นายยศวัฒน ์ พุฒตาล         หัวหนา้กลุ่มงานพัฒนาสือ่นวตักรรม        กรรมการ 

     45.นายมุนนิทร  มาตมุงคุณ     หัวหนา้กลุ่มงานนเิทศตดิตามฯ               กรรมการ 

     46.นางรัชน ี หาญพัฒนนยิม   หัวหนา้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศกึษา     กรรมการ 

     47.นางสาวพเยาว์  อ่วมภักด ี      หัวหนา้กลุ่มงานวดัและประเมนิผลฯ     กรรมการ 

     48.นางพจมาน     หาญกลา้       หัวหนา้กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการสอน     กรรมการ 

     49.นางสาวศริิพร  ใจทมิ            หัวหนา้กลุ่มงานนเิทศตดิตามตรวจสอบฯ     กรรมการ 

     50.นางสาวนงนชุ  พันธ์จุย้          หัวหนา้งานพัฒนาหลักสตูร กศ.ก่อนประถม    กรรมการ 

     51.นางศุภจติ  มาตมุงคุณ      ศกึษานเิทศก์                                       กรรมการ 

     52.นางสาวพมิลภัทร์  เกตุแก้ว      ศกึษานเิทศก์                                      กรรมการ 

     53.นางอัมพวัน  จนัทรี            ศกึษานเิทศก์                                      กรรมการ 

     54.นางสาวสรญารักษ์  ปานดำ     ศกึษานเิทศก์                                         กรรมการ 

     55.นายชัยวัฒน์  วริิยะบณัฑติ   ศกึษานเิทศก์                                        กรรมการ 

     56.นางสุพฌิา  เมฆไหว   ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 

                คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว  

       1.นางสาวณัฐชยา  เจอืจาน     นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการพเิศษ          ประธาน 

       2.นางวนดิา  อิม่พันธ์       นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ                      กรรมการ 

       3.นางรตนกร  ชัยประสทิธิ์      นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพเิศษ                       กรรมการ 

       4.นางณฎัฐญิา  พัฒนพเิชียร     นักวชิาการการเงนิและบัญชีชำนาญการพเิศษ            กรรมการ 
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       5.นางสาวทศัน ี  บุญท ี      นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

       6.นางสุทนิ  คำปวนสาย    เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

          คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ   

       1.นางเบญจมาศ  เฉลมิศรี    ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิฯ           ประธาน 

       2.นางอนัญญา  เบกิบาน     นักวิชาการการเงนิและบัญชีปฏบิัตกิาร              กรรมการ 

       3.นางสุพฌิา  เมฆไหว   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ  กรรมการและเลขานุการ  

          คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์   

       1.นางสาวมณวีรรณ  หอมช่ืน    นักประชาสมัพันธ์ชำนาญการพเิศษ                 ประธาน 

       2.นายเชษฐา  พรภัทรยทุธ    เจา้หนา้ที ่ICT                                กรรมการและเลขานุการ 

          คณะทำงานฝา่ยเทคโนโลย ีดูแลระบบไฟฟา้ เครื่องเสยีง และจดัสถานท่ี   

       1.นายศรัณย ู ยุบล           ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ            ประธาน   

       2.นายชิษณุพงศ ์ แสงทอง     ช่างไฟฟา้ ช.4                                              กรรมการ 

       3.นายบุญนำ  คันศร          ช่างไฟฟา้ ช.4                                               กรรมการ 

       4.นายสมชัย  กำมะหยี ่      ช่างไฟฟา้ ช.4                                               กรรมการ 

       5.นายเชษฐา  พรภัทรยทุธ์   เจา้หนา้ที ่ ICT                               กรรมการและเลขานุการ  

                 ใหค้ณะกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตัง้ ปฏบิัตงิานใหเ้รียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลด ี      

แก่ทางราชการ   

          ทัง้นี้  ตัง้แต่บดันี้  เป็นตน้ไป 

                      สั่ง  ณ  วนัที่  24 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

                                                                  
                                                                (นายเปรม  คำวัฒนา) 

        ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 
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คณะทำงาน 

 

     ท่ีปรกึษา 

• นายเปรม  คำวัฒนา     ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต  2 

• นายวรัิช     พัฒนพเิชียร  รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต  2  

    คณะทำงาน 

• นายวรัิช   พัฒนพเิชียร       รอง ผอ.สพป.สท.2                  ประธานคณะทำงาน  

• นางณัฐชยา      เจอืจาน     นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 

                                                                                    คณะทำงาน 

• นางวนดิา        อิ่มพันธ์  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 

• นางสุทนิ         คำปวนสาย  เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน         คณะทำงาน                                                                                                           

• นางสุพฌิา       เมฆไหว      ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

                                                                    คณะทำงานและเลขานุการ 

• นางสาวทัศน ี   บุญท ี        นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

                                                                คณะทำงานและผูช่้วยเลขานุการ 

• นายศรัณยู       ยุบล          นักวชิาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการ   

                                                                คณะทำงานและผูช่้วยเลขานุการ                                                                   

• นายเชษฐา    พรภัทรยุทธ เจา้หนา้ที่คอมพวิเตอร์  คณะทำงานและผูช่้วยเลขานุการ 

 

   ออกแบบรูปเล่มเนื้อหา  

                      นางสุพฌิา        เมฆไหว        นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการพเิศษ  

                      นางสาวทัศน ี     บุญท ี         นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

   ออกแบบปก   

                      นายศรัณยู        ยุบล           นักวชิาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการ   

                      นายเชษฐา        พรภัทรยุทธ  เจา้หนา้ทีค่อมพวิเตอร์ 

งานนโยบายและแผน 

                                                                                 กลุ่มนโยบายและแผน  

                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 2 
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