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ค าน า 
    
  

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับนี้ข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เปูาหมาย
การให้บริการ กลยุทธ์ จุดเน้นหลัก เปูาหมายความส าเร็จ  จุดเน้น มาตรการและตัวช้ีวัดตามกล
ยุทธ์ ประเด็นการพัฒนายกระดับคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทั ยธานี         
เขต 1  
    การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับนี้จะบรรลุผล              
ตามเปูาหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด                
การสนับสนุนสรรพก าลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเปูาหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
                  ธันวาคม  2558 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 
2546 มี โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 7 กลุ่ม 1 หน่วย และ 1 ศูนย์  คือ                    
กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา  มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 
2562) โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อีกทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ขององค์กร(SWOT) น ามาใช้เป็นหลักในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามสภาพปัจจุบัน ปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
สภาพทั่วไปของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีที่ท าการส านักงานรวม 2 
แห่ง อาคารแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-ท่าน้ าอ้อย เลขที่ 87 หมู่ 2    
ต าบลสะแกกรัง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 และอาคารแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ริมทาง
หลวงหมายเลข 3220 ตอนอุทัยธานี-โกรกพระ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี  61000 
  
อาณาเขตตดิต่อ 

พื้นที่ทั้งหมด 1,262.953  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอุทัยธานี 250,103    
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ตารางกิโลเมตร อ าเภอหนองขาหย่าง 347,776 ตารางกิโลเมตร อ าเภอทัพทัน 323,633 
ตารางกิโลเมตร  และอ าเภอสว่างอารมณ์ 341,441 ตารางกิโลเมตร   

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชุมตาบง อ าเภอลาดยาว อ าเภอโกรกพระ อ าเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพยหุะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอ าเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต้              ติดต่อกับอ าเภอวัดสิงห์  อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองฉาง และอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 

เขตพื้นทีบ่รกิารด้านการศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในเขตอ าเภอ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี อ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอทัพทัน   
และอ าเภอสว่างอารมณ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในแต่ละอ าเภอรับผิดชอบต าบลและเทศบาลดังนี ้
  อ าเภอเมืองอุทัยธานี จ านวน 14 ต าบล 2 เทศบาล 
  อ าเภอหนองขาหย่าง จ านวน   8 ต าบล 1 เทศบาล 
  อ าเภอทัพทัน  จ านวน   7 ต าบล 3 เทศบาล 
  อ าเภอสว่างอารมณ ์ จ านวน   5 ต าบล 2 เทศบาล 

อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 

 

อ ำเภอทัพทัน 

 

อ ำเภอหนองขำหย่ำง 

 

อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 
 

         คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                          สพป.อุทัยธานี เขต 1                                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1         
                เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                                             (ผอ.สพป.อน เขต 1)     (กพท.) 
   (อ.ก.ค.ศ.)                                   
                                                                                                                    
                   
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                                                                                                      
                      เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                                                
                                     (ก.ต.ป.น.) 
 

                                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 

 
            
 
                                                

      
 
 
 
 
 

 

 

     กลุ่ม 

อ านวยการ 
 

กลุ่ม 

บริหารงาน 

บุคคล 

ศูนย์
เทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

 เพื่อ
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม 

นโยบาย 

และแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

หน่วย 

ตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

สถานศึกษ
า 

เอกชน 

สถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนสังกัด สพฐ. และจ านวนนักเรียนสังกัดเอกชน จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น นักเรียนในสังกัดสพฐ. 
(คน) 

นักเรียนในสังกัดเอกชน 
(คน) 

อนุบาล 1 1,316 199 
อนุบาล 2 994 188 
อนุบาล 3 - 228 

รวมก่อนประถมศึกษา 1,905 615 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,805 156 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,106 185 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,070 176 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,081 189 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,102 180 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,079 176 

รวมประถมศึกษา 6,523 1,062 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 328 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 325 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 278 122 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 61 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 65 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 59 

รวมมัธยมศึกษา 931 523 
รวมท้ังสิ้น 9,359 2,200 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 
ท้ังสิ้น 

เมืองอุทัยธานี 24 226 542 1,884 75 2,501 
หนองขาหย่าง 13 103 130 517 42 689 
ทัพทัน 25 226 530 1,878 304 2,712 
สว่างอารมณ์ 25 228 703 2,244 510 3,457 

รวม 87 783 1,905 6,523 931 9,359 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556 – 2557 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับประเทศ   
  ปีการศึกษา 2556-2557 (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ทักษะท่ีประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปี 2556-2557 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ด้านความสามารถ        
ทางภาษา 

48.15 50.42 46.83 50.74 -1.32 +0.32 

ด้านค านวณ 31.81 36.70 36.11 42.17 +4.30 +5.47 
ด้านการใช้เหตผุล 43.02 45.20 45.69 48.60 +2.67 +3.40 

รวม 3 ด้าน 40.99 44.11 42.88 47.17 +1.89 +3.06 
        
 
 
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2557 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ในระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 – 2557 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 – 2557 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
   

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2556 
ปีการศึกษา  

2557 
ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 42.68 44.82 +2.14 
คณิตศาสตร์ 37.48 34.85 -2.63 
วิทยาศาสตร ์ 34.85 40.90 +6.05 
สังคมศึกษา 34.23 49.63 +12.40 
ภาษาอังกฤษ 28.85 31.64 +2.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 60.60 51.35 -9.25 
ศิลปะ 46.26 44.50 -1.76 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 53.06 57.11 +4.05 

 
  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2556 – 2557   
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/
ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2556 – 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2556 
ปีการศึกษา  

2557 
ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 41.25 33.49 -7.76 
คณิตศาสตร์ 22.31 24.86 +2.55 
วิทยาศาสตร ์ 34.37 33.43 -0.94 
สังคมศึกษา 34.90 43.14 +8.24 
ภาษาอังกฤษ 28.71 25.18 -3.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57.28 56.02 -1.26 
ศิลปะ 42.27 37.67 -4.60 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 42.27 43.08 +0.81 

 
 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2556 – 2557  
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
รอบ 3 ปีงบประมาณ 2554 – 2558 

ระดับการศึกษา จ านวนท่ีรับ
การประเมิน 

จ านวนท่ี
รับรอง 

ร้อยละ จ านวนท่ี
ไม่รับรอง 

ร้อยละ 

ระดบัปฐมวัย 78 73 93.59 5 6.41 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 90 70 77.78 20 22.22 

 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                      
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2557 ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร ปรับปรงุ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่  7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
เท่าเทียมกัน และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดี 
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ภาพรวม 3 มาตรฐาน ดีเยี่ยม 

ส่วนที่  2 
สาระส าคญัของนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ศึกษานโยบายทางด้าน
การศึกษาทั้งในส่วนของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 
2562) 
 
นโยบายของรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี                   
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ดังนี ้
 ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย 
ความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคม จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับ        
ผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ  โดยไม่ค านึงความรู้ ส านึก
และความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์
พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ  
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ         
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
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 ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา      
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน           
ได้เตม็ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี   
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรื อด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ
บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวข้ึน 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ          
มีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม  
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา                
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงาน           
ที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถ่ินที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา         
ให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มี คุณภาพและจิตวิญญาณของ            
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ             
ที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น          
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนา มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต            
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สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน          
ภูมิ ปัญญาท้ อง ถ่ิน  ร วมทั้ งความหลากหลายของ ศิลป วัฒนธรรม ไทย เพื่ อการ เ รียนรู้                    
สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี         
ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อม        
เข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ         
เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  5.1 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน
ให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้  และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตาม           
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถ่ิน รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค 
  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้ง
น าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่
สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถ่ิน เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10 .1  ปรั บป รุ ง ร ะบบราชก า ร ในด้ า นอ ง ค์ ก รห รื อห น่ ว ยง านภาครั ฐ                     
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม   
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ            
ให้บริหารเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด             
โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุม                
การให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง            
ไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม                
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้มกีารสรา้งนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและ
ระบบบูรณาการ 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ            
วางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรม 
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่ อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ              
ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ         
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน 
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  
แนวทางการปฏริูปการศึกษา 
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา 

สรุปความจากปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เนื่องในโอกาสการประชุม
เพื่อน าเสนอแผนการปฏิรูปการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 เราจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเร่งด่วน การศึกษาต้องเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะยกระดับขีดความสามารถและความก้าวหน้าของประเทศข้ึนมาให้จงได้ 
 การปฏิรูปการศึกษาน้ัน ต้องท าให้เกิดความเช่ือมโยงในทุกองค์กร เกิดการบูรณาการในทุก
มิติ ก็จะท าให้การศึกษาที่มีปัญหาหมักหมมมานานหลายเรื่องสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว 
 การศึกษาที่ดีก็คือ 
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 1. การท าให้คนทุกคนมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ รู้จักตนเองและช่วยเหลือตนเองให้
มีสัมมาชีพที่มั่นคงดูแลตัวเองและครอบครัวได้ 
 2. สร้างคนที่มีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมต่อบ้านเมือง ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ตนเอง แต่รู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่ดีมีน้ าใจต่อผู้อื่นต่อชุมชนต่อสังคม สร้างความเป็นพลเมืองที่ทั้งรู้สิทธิ
ของตนและรู้จักหน้าที่ของตนเองต่อส่วนรวมไปพร้อม ๆ กัน 
 3. สร้างคนสร้างความรู้ให้ตรงกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 4. พัฒนาการเรียนรู้ให้สามารถปรับตัวเอง ครอบครัว หน่วยงาน ให้ท างานและด าเนินชีวิต
ได้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
 เราลงทุนมากมายทางการศึกษาในแต่ละปีแต่ยังไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ เกิดแก่ประชาชน
และประเทศชาติมากเท่าที่ควร ยังมีคนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาอีกมากมาย 
 หากเรายังปล่อยให้สภาพเช่นน้ีด าเนินอยู่ต่อไปโดยไม่แก้ไขให้ถูกจุด จะเป็นทั้งการบั่นทอน
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไม่สามารถใช้การศึกษาสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้อย่างทั่วถึง กลายเป็น
ระบบการศึกษาที่ตอกย้ าความเหลื่อมล้ าในสังคม และในขณะเดียวกันก็บั่นทอนอนาคตของประเทศ 
หากเราไม่มีระบบการศึกษาที่ดีเข้ามาช่วยสร้างคนที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน/
ภายนอก และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 หลักคิดส าคัญ 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีเ่ริ่มต้นจากการได้รับการศึกษาที่ดีจึงจะต้องทั่วถึง เท่าเทียม 
มีคุณภาพ และเป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตที่ครอบคลุมขอบเขตกลุ่มเปูาหมายที่กว้างขวาง
กว่าเดิมมาก ทั้งประชากรก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยท างาน แม้แต่วัยเกษียณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชากรทุกช่วงวัยให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 
 2. การจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ นั้น ต้องมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้
เป็นคนใฝุรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้ผดิชอบช่ัวดี รู้จักการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมต่อการช่วยเหลือเพื่อนร่วมแผ่นดิน และมีงานท าที่
มั่นคง มิใช่เพียงเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนตามหลักสูตร สอบผ่าน และได้ประกาศนียบัตร 
หรือใบปริญญาเท่านั้น จึงจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาประเทศของเราในระยะยาวได้อย่างแท้จริง 
 3. ในโลกยุคใหม่ที่ ข่าวสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ 
เปูาหมายส าคัญของการศึกษา จึงอาจจะไม่ใช่แค่การให้ความรู้ท่องจ ากันแบบเดิมอีกต่อไป ความรู้ 
ยังไม่ส าคัญเท่ามีจิตใจที่ใฝุรู้และการใช้วิจารณญาณของบุคคล มีสติ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตลอดเวลา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกวัย 
ตราบใดที่เราสามารถท าให้ประชากรวัยเรียน ประชากร วัยท างาน และประชากรที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา มีนิสัยใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ไม่ว่าโลก
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ประกอบกับการมีวิจารณญาณที่ดีในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อ
ตนเองและส่วนรวม ตราบนั้นเราก็จะมีประชากรทุกวัยเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้านตลอดไป 
 4. หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน        
ก็คือการสร้างแรงจูงใจในการ “เรียนรู้” คือ ความสงสัยความอยากรู้ของตนเอง การจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ต้องสอดแทรกสรา้งแรงกระตุ้นจงูใจใหผู้้เรียนเกิดความชอบ ความสนุกกับการเรียนรู้กับการได้
ทดลองท า ได้ลงมือท าในสิ่งที่ชอบ 
 5. การปฏิรูปเร็วท าเรื่องที่มีผลโดยตรงกับชีวิตการเรียนรู้ของเด็กและกับชีวิตการสอนของ
ครูจะเป็นเรื่องส าคัญที่สุด การผ่อนคลายหลักสูตรก็ดี การให้เด็กได้มีเวลาเรียนรู้จากชุมชนจาก           
โลกกว้างให้มากขึ้นก็ดี การยืดหยุ่นระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษาของเราก็ดี ไปจนถึงการลด
ภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครูลงและการปรับระบบวิทยฐานะความกาวหน้าในชีวิตครูให้
สัมพันธ์โดยตรงกับผลงานการพัฒนาเด็กก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ท าได้เร็ว ท าได้จริงและก็ส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ของเราได้จริง ขอให้ช่วยกันผลักดันเรื่องการปฏิรูปที่เราหวังผลทั้งในระยะ
สั้นและในระยะยาว ตลอดจนเพิ่มแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน โดยอาจใช้ค าว่า บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเข็มทิศน าทาง 
 6. เรื่องเชิงโครงสร้างและระบบการศึกษารวมถึงเรื่องการกระจายบทบาทความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาลงไปเป็นการจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมถึงการให้อิสระ
สถานศึกษาและการเพิ่มบทบาทท้องถ่ินในการเข้าจัดหรือสนับสนุนการศึกษาในท้องถ่ินนั้นก็เป็น
เรื่องที่ชอบด้วยหลักการแต่คงต้องค่อย ๆ  ท าไปตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ท้องถ่ิน
และสถานศึกษา หลายแห่ง ไม่มีความพร้อมที่จะรับหน้าที่ไป จะต้องมีการพิจารณาคู่ขนานกันไปและ
ท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้การศึกษาเกิดความหลากหลายตอบสนองความต้องการของแต่ละ
พื้นที่ได้ตามบริบทเศรษฐกิจและภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ 
 7. เขตพัฒนาพิเศษต่าง ๆ ที่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอาจต้องมีรูปแบบการจัดการศึกษา
และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้ึนมารองรับในพื้นที่พัฒนาพิเศษเหล่านี้
ด้วยในอนาคต เรื่องวิจัยและพัฒนาน าสู่กระบวนการผลิตเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างนวัตกรรม สร้าง
ความเจริญทันสมัยให้กับท้องถ่ิน ประเทศชาติเรา เพื่อให้ทันต่อโลกภายนอกและจะสร้างอาชีพ 
รายได้ให้ประเทศในระยะยาว 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ 
 1. เรียนหรือศึกษา ในสถาบันการศึกษา ทั้งพื้นฐาน อุดมศึกษา วิชาชีพ 
 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการอ่าน/พัฒนาตนเอง/หาความรู้รอบตัว ตลอดจน                  
มีอุดมการณ์ จิตส านึกและความเสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายที่ต้องการคือ การหลอมรวมให้ประชาชนของเราเป็นทั้งคนเก่ง คนดี               
มีคุณธรรม เพื่อสร้างองค์กรที่มีจริยธรรม มีจิตส านึกรู้รับผิดชอบช่ัวดี รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์              
มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ ด ารงชีวิตอยู่ด้วยหลักความพอเพียง โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายท่ัวไป 17 เรื่อง 
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม ่
  1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานทีป่ฏิบตัิให้ชัดเจน 
  1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของ
งานหลกั งานรอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ 
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  1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนต้ังแต่หน่วยงานย่อยข้ึนมาจนถึง
หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงาน
ของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา 
  1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผล    
การวิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น 
 2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธ์ิผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน 
ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
 3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าร ิ
  3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้
การสนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้
และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 
  3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้ง
สามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 
  3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์           
รักชาติและสถาบันหลักของชาติ 
 4. งบประมาณ 
  4.1 งบลงทุน 
   1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
   2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รบัแล้วต้องเรง่ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
เพื่อใหเ้กิดการกระจายงบประมาณในพื้นที่ 
  4.2 งบกลาง 
   1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมเีหตผุลและใช้เท่าที่จ าเป็น 
   2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ 
(คตร.) ทุกกระทรวง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร.เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง 
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 5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
  5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย
ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
   1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น 
   2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถ่ายทอดค าสั่ง
ไปยังหน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
   3) ให้มีการรายงานที่รวดเรว็ ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 

5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิตย์   
 1) เสมาสนเทศ เป็นการสือ่สารประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร คือ การ 

สร้างความเข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน 
   2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การ
สร้างความเข้าใจกบัประชาชน 
 6. อ านวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรม
ผู้บริหาร การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียน
เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องแก่ผูเ้กีย่วข้อง ให้ทบทวนปรับปรงุหรือ
ท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและก าหนดผูป้ฏิบัติที่ชัดเจน 
2) มีวิธีการ ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 
3) ส ารวจระบบทีม่ีอยู่ใหม้ีความพร้อมปฏิบัตงิานอยู่เสมอ 
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล าดับช้ันอย่างรวดเร็ว 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษา 

ให้ครบวงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลัง
ศึกษา และการรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
  8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้
ครบถ้วน 
  8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้
ชัดเจน 
  8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 
 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
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  9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
  ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุม่เปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง              
มีประสิทธิภาพ 
  11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) 
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสือ่สารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อ
สร้างความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 
 12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
  13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย 
เหมาะสม 
  13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกระดับ 
  13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มี            
แผนรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและ
สภาพปัญหา ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
 14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
  14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน          
การสอนของครู 
  14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียน
เพื่อการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิด            
การผ่อนคลายและมีความสุข 
  14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน านักเรียน 
และครูออกนอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่          
เป็นต้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ 
ความสามารถ 
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 15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
  ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและ
ภาระงานของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิต 
 16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝัน
การกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
  ให้จัดระบบการท าระเบียบข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
เป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้ เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น 
ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน
ระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 
  1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน 
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
  1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
   1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง
จริงจัง 
   2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ 
และท าการแก้ไข 
   3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตข้ึนอีก 
  1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงาน ตามล าดับข้ันต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิด
ดังกล่าว 
 2. นโยบายด้านสวัสดิการ 
  2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน 
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 3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
  3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
ขยายผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น 
  3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ 
โดยการปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และ            
การก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
 4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
  4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์  ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ 
ตามเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 
  4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง 
ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเช่ือมโยงและร่วมมือกับหน่วยงาน           
ที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง 
  4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
 
นโยบายเฉพาะ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  1.1 ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธ์ิชัดเจน เช่น การสอนแบบ         
แจกลูกสะกดค า โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based 
Learning : BBL) 
  1.2 ก าหนดเปูาหมายให้นักเรียนช้ัน ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.2 ข้ึนไป  
ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
  2.1 ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
  2.2 เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
ต่อเนื่อง หรือออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสาน        
การติดตามอย่างเป็นระบบ 
 3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
  3.1 ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี
กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 
  3.2 ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้าง
ภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 
 4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
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 5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 
 6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน  ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมิน
วิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยสนับสนุน 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 เพื่อให้การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสดุในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการเรียนรู้ระดับสูงข้ึนไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังนี้ 

๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบใหม้ีประสทิธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ          
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน 
และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน          
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและ                 
การประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา               
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับ
นักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และ          
มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
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๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ 
และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดีทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่        
ทุก  ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม 
และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 

๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมปราศจาก
คอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ  ขวัญและก าลังใจ             
สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท าให้การศึกษา
น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน 

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็ก            
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และ               
มีคุณภาพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ                  
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เป็นธรรม 

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่ เหมาะสมและ                  
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ และสถานศึกษา         
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
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5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ             
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ และ               
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ท่ี 1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
  1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ 
   1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน 
การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง          
มีความสุข 
   1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
   1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
  1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
   1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
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   1.2.3 ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน และ
สังคม 
   1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ 
PISA  และระบบการทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
   1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็ง 
   1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญใน
ระดับมัธยมศึกษา 
   1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลาย
มิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลปูอนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน 
  2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ชุมชนและ
บริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้
ครอบคลุมทุกต าบล 
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  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน 
  1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบ
เพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก                  
ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมี     
ความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษเป็น        
การเฉพาะตามสภาพของพื้นที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 
  2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 
  2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว         
ให้ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการบริหาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เช่ือมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ์ 
  2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน 
เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม       
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
 1. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
  1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการจัดกจิกรรมโครงการในช่วงเปิด
ภาคเรียน 
  1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
จ านวนครูไม่เพียงพอ 
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  1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 
1 รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม 
ช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 
  1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อจัดหาผู้มาช่วยเหลือการท างานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และ
ทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน
การสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
โดยการประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
  2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่าง            
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจใน          
การท างาน 
  4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงาน         
เชิงประจักษ์ 
  4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียน 
 5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความ 
เป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 
วางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของ
โรงเรียน และสังคม 
  6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา 
ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มี
ความแตกต่างกัน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณา
การ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
 1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา                   
มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ             
ในส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบท          
ได้เพิ่มข้ึน 
  1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ได้อย่างรวดเร็ว 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา 
  2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือ
ของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
   2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มี
ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก 
  2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 
 4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค์คณะบุคคลมี             
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคัน
ลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
  4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา 
เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 
 
จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
   1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา       
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึน         
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
   1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ 
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
   1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริม
ให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต 
   1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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   1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่ าง
พอเพียง 
   1.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ        
การท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชา 
   1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
   1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ          
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และ
ศิลปะ 
   1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ               
การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.6 เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
ส่วนท่ี 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรยีนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
   2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
   2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
   2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ             
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
   2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 
  2.4 องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 
ส่วนท่ี 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล                
การด าเนินงาน  
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทาง          
การเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก
ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 

 

 



35 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ส่วนที่ 3 
สาระส าคญัของแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทุัยธานี เขต 1 

 

วิสัยทัศน์ 
 “ส านักงานมีระบบ  โรงเรียนมีมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ” 

 

พันธกิจ 
 “พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน โดยทุกภาคส่วน        
มีส่วนร่วม ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนา
คุณภาพสู่ระดับสากล” 
 
ค่านิยมองค์การ 

 “มุ่งผลสัมฤทธ์ิ   มีจิตบริการ   ท างานเป็นทีม” 
 
เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ท่ี 1 นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ   

เป้าประสงค์ ท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง            
มีคุณภาพ และเสมอภาค 

เป้าประสงค์ ท่ี 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างาน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

เป้าประสงค์ ท่ี 4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ ท่ี 5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน้นการท างาน
แบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน             

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
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จุดเน้น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
  1.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ 
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
  1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการส่งเสริม
ให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ และทักษะ        
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
  1.2.1 นกัเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง
พอเพียง 
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชา 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน            
การเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือ ก 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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ส่วนท่ี 2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่าง          
มีประสิทธิภาพ 
  2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรยีนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือทุกภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน   

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ  
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
 
 ส่วนท่ี 3  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
การมสี่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่สง่เสรมิสนบัสนุน และเป็นผูป้ระสานงานหลกั ให้โรงเรียน
ท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกบัผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บรหิารจัดการอย่างมีคณุภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การบรหิารจัดการงบประมาณที่มปีระสทิธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนทีน่ักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มพีฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
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 3.2 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเข้ามา        
มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายความส าเร็จ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 จึงก าหนดตัวช้ีวัดและเปูาหมายความส าเรจ็ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ ท่ี 1  นักเรียนระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

1.รอ้ยละของสถานศึกษาที่มีนกัเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รบัการเตรียมความพรอ้ม 

100 100 นิเทศ 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

100 100 นิเทศ 

3.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 ของการสอบ NT ที่เพิ่มข้ึน 

42.88 3 นิเทศ 

4.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เพิม่ขึ้น 
    -ภาษาไทย  
    -คณิตศาสตร์  
    -วิทยาศาสตร์  
    -สังคมศึกษา  

 
 
 

44.82 
34.85 
40.90 
49.63 

 
 
 

3 
3 
3 
3 

นิเทศ 

5.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มข้ึน 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มสงู* 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มปานกลาง* 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มน้อย* 

 
 
 

29.24 
26.04 
29.21 

 
 
 

5 
3 
2 

นิเทศ 
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กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ ท่ี 1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทกุคน                    
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

6.ร้อยละของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีความสามารถด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน       
ที่ก าหนด 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มสงู* 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มปานกลาง* 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มน้อย* 

 
 
 
 

59.87 
59.40 
50.48 

 
 
 
 

80 
70 
60 

นิเทศ 

7.รอ้ยละของผูเ้รยีนมีค่านิยมหลกัคนไทย 12 
ประการ ครบทกุตัว สอดคล้องตามช่วงวัย 

100 100 นิเทศ 

8.ร้อยละของนกัเรียนช้ันประถมศึกษา         
ปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออก 

1.93 0 นิเทศ 

9.ร้อยละของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ที่อ่านไม่คล่อง 

5.24 3 นิเทศ 

10.ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าโครงการ  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้  

10 100 นิเทศ 

11.ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รบัการพัฒนาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานท า 
   - ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-3 รู้จักอาชีพต่าง ๆ 
   - ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6 เน้นการสร้าง
นิสัยการท างานทีพ่ึงประสงค์ 
   - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ค้นหาอาชีพตาม
ความต้องการของตนเอง เรียนรู้ภาพของงาน
และฝกึทักษะอาชีพเบื้องต้น 

 
 

100 
 

100 
 
 

100 

 
 

100 
 

100 
 
 

100 

นิเทศ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับการ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ท่ี 2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

1.รอ้ยละของนกัเรยีนที่ไดร้ับโอกาสในการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
   -ปฐมวัย  
   -ประถมศึกษา  
   -มัธยมศึกษาตอนต้น  

 
 

39.14 
68.94 
19.89 

 
 

39.16 
70.00 
20.00 

ส่งเสริม, 
นโยบายและ

แผน 

2.ร้อยละของนกัเรียนที่จบการศึกษาระดบั
ปฐมวัย 

100 100 ส่งเสริม, 
นโยบายและ

แผน 
3.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   -ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 
   -ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
100 
100 

 
100 
100 

ส่งเสริม, 
นโยบายและ

แผน 
4.ร้อยละของอัตราออกกลางคันของนักเรียน
ลดลง 
   -ประถมศึกษา 
   -มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

0.06 
0.28 

 
 

0.05 
0.26 

ส่งเสริม, 
นโยบายและ

แผน 

5.ร้อยละของนกัเรียนพิการที่ได้รบัโอกาส          
ให้สามารถพัฒนาได้เตม็ตามศักยภาพ 

100 100 นิเทศ,สง่เสรมิ, 
นโยบายและ

แผน 
6.ร้อยละของนกัเรียนพิการผ่านการพฒันา 
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

100 100 นิเทศ 

7.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มรีะบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามมาตรฐาน 

100 100 ส่งเสริม 

8.ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รบัการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

100 100 นโยบายและ
แผน 
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ ท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างาน         
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

1.รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพฒันาตนเองอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 

100 100 บุคคล 

2.ร้อยละของครูที่ได้รบัการพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะ มีองค์ความรู้ตามเนือ้หาทีก่ าหนดใน
ระดับดีข้ึนไป 

- 70 บุคคล 

3.ร้อยละของศึกษานิเทศก์ทีส่ามารถนิเทศและ
ช่วยเหลือครูใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได ้

100 100 นิเทศ 

4.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ที่มี ID Plan 

100 100 บุคคล 

5.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาทีผ่ลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ ากลุม่ 10% ล่าง ได้รับการ
พัฒนา 

80 100 บุคคล,นิเทศ 

6.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียน      
ดีประจ าต าบล มีความรู้ความสามารถในการ
บรหิารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี        
ข้ึนไป 

100 100 นิเทศ 

7.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ที่มีผลปฏิบัตงิานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รบั
การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

85 85 บุคคล 

8.ร้อยละของครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

100 100 บุคคล 

9.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัตงิานของ         
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลัก             
ธรรมาภิบาล 

5 5 บุคคล 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ ท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระดบัความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการของ
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านกังาน          
เขตพื้นที่การศึกษา 

5 5 อ านวยการ 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนเิทศ
ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

100 100 นิเทศ 

3.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศ
การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 นิเทศ 

4.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฏกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 

100 100 นิเทศ 

5.ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารบัการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ผ่านการรบัรอง
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

100 80 
(15 ร.ร.) 

นิเทศ 

6.ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่น าระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว(DLTV)มาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

100 100 นิเทศ 

7.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีแผนระยะ
กลางและแผนระยะสั้น และน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรปูธรรม 

100 100 นโยบายและ
แผน,นิเทศ 

8.ระดับความส าเร็จของการติดตามและ
ประเมินผลการบรหิารจัดการส านักงาน            
เขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 

4.3 4.5 นโยบายและ
แผน 

9.จ านวนงานวิจัยที่น ามาใช้ในการพัฒนา        
การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

32 35 นิเทศ 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ ท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

10.ร้อยละของผูร้บับริการมีความพึงพอใจ 
     -ด้านการบรหิารด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบรหิารงานบุคคล และด้าน
บรหิารงานทั่วไป 
     -ด้านการบรกิารในการอ านวยความสะดวก 
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดกิาร และด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

 
77.00 

 
 

78.40 

 
85.00 

 
 

90.00 
 

 
อ านวยการ 

 
 

อ านวยการ 
 

11.ร้อยละของสถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมรับมอื
สถานการณ์ภัยพิบัต ิ

100 100  อ านวยการ 

12.ร้อยละของสถานศึกษาตามโครงการพฒันา
คุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) ที่มีการด าเนินการจัดการ
เรยีนการสอน 

100 100 ศูนย์
เทคโนโลย ี

 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ ท่ี 5  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน้นการท างานแบบ
บูรณาการ การบริหารแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและ 
ความรับผิดชอบสูส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

1.รอ้ยละของสถานศึกษามีความสามารถบรหิาร
โรงเรียนนิติบุคคลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

100 100 นโยบายและ
แผน,สง่เสรมิ 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากชุมชน องค์กร เอกชน ผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

100 100 ส่งเสริม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ ท่ี 5  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน้นการท างานแบบ
บูรณาการ การบริหารแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและ 
ความรับผิดชอบสูส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูลปีฐาน 
2558 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ปี 2559 

 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

3.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

100 100 ส่งเสริม 

4.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        
เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

100 100 ส่งเสริม 

 
 

    *โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง  หมายถึง มีครูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือมีครูทีส่ามารถจัด 
                การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดีครบทุกช้ันและมีความพร้อมด้านต่าง ๆ สงู 
    *โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง  หมายถึง มีครจูบวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรอืมีครทูี่สามารถ 
                จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ และมีความพร้อมด้านต่าง ๆ ปานกลาง 
    *โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย  หมายถึง ไม่มีครจูบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ครูที่มีไม่ถนัดในการสอน 
                ภาษาอังกฤษหรือไม่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
                แก่นักเรียนได้ 
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปงาน/โครงการ/งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทุัยธานี เขต 1 
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ส่วนที่  5 
 

รายละเอียดโครงการ 
ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทุัยธานี เขต 1 
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งาน/โครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 1/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย มั่นสุข   นางมลฑา สมบุญพลูพิพฒัน์  

นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ  นายนิสรรค์ นาควิสุทธ์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 
2561) ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้ก าหนด 
เปูาหมายให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
ร้อยละ 50 และจุดเน้นที่  1 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลสัมฤทธ์ิ            
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ       
ข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 และมัธยมศึกษาปีที่  3                
ทุกกลุ่มสาระมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  นอกจากนี้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3           มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ 50 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1            
ได้ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง และปัจจัย            
ที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คือ ครู  ซึ่ งมีองค์ประกอบ                
ที่ เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่  คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ             
การประเมินผลของครู ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัดให้สงูข้ึนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัดให้สูงข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 
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2.3 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐาน   การ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.4 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ 

2.6 เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นกลไกในการยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียน 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3      
มค่ีาคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

3.2 กลุ่มโรงเรียนสามารถก าหนดแนวทางและวางแผนร่วมกันในการผลสัมฤทธ์ิ            
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมการวางแผน จัดการประชุม
ช้ีแจงผูบ้รหิารและประธานกลุม่
โรงเรียน ทราบนโยบายแนว
ด าเนินการ 

พฤศจิกายน 2558 นายธงชัย มั่นสุข   
นางมลฑา  
   สมบุญพูลพิพัฒน์  
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ 
นายนิสรรค์ นาควิสุทธ์ิ 2 กลุ่มโรงเรียนเสนอแผนงานและ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ              
ให้เขตพื้นที่พจิารณา 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 
2558 

3 กลุ่มโรงเรียนด าเนินการตาม
โครงการ แผนงาน ด าเนินการพฒันา
ครู นักเรียนให้ ปรบัวิธีเรียนเปลี่ยน
วิธีสอน มุ่งเน้นการเพิม่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน  

ธันวาคม 2558 – 
มีนาคม 2559 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
สรปุรายงานผลการด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2559 
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5. งบประมาณ    จ านวน  350,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. เตรียมการวางแผน จัดการ
ประชุมช้ีแจงผูบ้รหิารและประธาน
กลุ่มโรงเรียน ทราบนโยบายแนว
ด าเนินการ 

- - 

2. กลุ่มโรงเรียน เสนอแผนงาน
และโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 
ให้เขตพื้นที่พจิารณา 

-  

3. กลุ่มโรงเรียน ด าเนินการตาม
โครงการ แผนงาน ด าเนินการ
พัฒนาครู นักเรียน ให้ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน มุ่งเน้นการเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

- ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ส าหรบั       
กลุ่มโรงเรียน 

350,000 

4. นิเทศก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน สรปุรายงานผล          
การด าเนินงาน 

-  

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงข้ึน 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มีคุณธรรมน าความรู ้
 
๓. สถานศึกษาในสังกัดผ่าน           
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ทดสอบระดับชาติ 
 
- การประชุมสรปุผล          
รายเดือน/การนิเทศติดตาม
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
- ติดตามตรวจสอบประเมิน
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- แบบทดสอบ O-NET 
 
- เครื่องมือนเิทศ 
 
 
- แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 
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งาน/โครงการ   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 1/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย มั่นสุข นางจินดาพร แสงแก้ว และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมี          
การน าร่องการด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นั้น ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ขอให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว 

ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียน         
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 9 โรงเรียน ด าเนินการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาคเรียน           
ที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้โรงเรียนน าร่องที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 โรงเรียน สามารถด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
3.  เป้าหมาย 

โรงเรียนน าร่อง 9 แห่ง คือ  
3.1 โรงเรียนอนบุาลเมืองอุทัยธานี   
3.2 โรงเรียนอนบุาลวัดหนองเต่า   
3.3 โรงเรียนอนบุาลหนองขาหย่าง   
3.4 โรงเรียนอนบุาลทัพทัน   
3.5 โรงเรียนอนบุาลสว่างอารมณ์   
3.6 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ   
3.7 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117  
3.8 โรงเรียนบ้านหนองขุย   
3.9 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ตัวแทนศึกษานิเทศก์เข้าประชุม
รับทราบนโยบาย 

ตุลาคม 2558 นายธงชัย มั่นสุข 
นายนิรันดร์  
  เกษรสุริย์วงศ์ 
นางจินดาพร  
  แสงแก้ว 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

2 ประชุมศึกษานิเทศก์และผูบ้รหิาร
โรงเรียน ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ตุลาคม 2558 

3 ประชุมศึกษานิเทศก์ ผูบ้รหิาร
โรงเรียน และครูทุกคนในโรงเรียน       
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ตุลาคม 2558 

4 ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผน 
การด าเนินการและนิเทศ ติดตาม
โครงการ 

ตุลาคม 2558 

5 นิเทศ ติดตามการด าเนินตามแผน พฤศจิกายน 2558 
– มีนาคม 2559 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

6 สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2559 นางจินดาพร  
  แสงแก้ว 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 103,800   บาท 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2559 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จ านวน 19,000 บาท 

2. งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 84,800 บาท  (ขอถัว
จ่ายทุกรายการยกเว้นค่าวัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ตัวแทนศึกษานิเทศก์เข้า
ประชุมรับทราบนโยบาย 

- - 

2. ประชุมศึกษานิเทศก์และ
ผู้บริหารโรงเรียน ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม
ส าหรบัผูเ้ข้าประชุมและคณะกรรมการฯ 
จ านวน 210 คน ๆ ละ 140 บาท          
2 วัน 

58,800 

3. ประชุมศึกษานิเทศก์ ผู้บรหิาร
โรงเรียน และครูทุกคนในโรงเรียน

- สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน      
น าร่อง 9 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท 

45,000 
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ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
4. ประชุมศึกษานิเทศก์เพือ่         
วางแผนการด าเนินการและนิเทศ 
ติดตามโครงการ 

- - 

5. นิเทศ ติดตามการด าเนิน        
ตามแผน 

- - 

6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูทกุคนในโรงเรียนน าร่อง            
มีความรู้และเข้าใจหลักการและ
รายละเอียดการด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
2. โรงเรียนน าร่องทัง้ 9 โรงเรียน 
สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการ       
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- การสอบถาม 
 
 
 
 
- การนิเทศ ติดตาม 

- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
- แบบนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

 
 
งาน/โครงการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 1/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย มั่นสุข  นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์   

นายนิรันดร์  เกษรสุริย์วงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สังคมโลกยุคปัจจุบัน  เป็นยุคแห่งการแข่งขัน  ซึ่งการแข่งขันนั้นท าให้เกิดผลดีคือเป็นแรง
กระตุ้นในการพัฒนากิจกรรมหรือการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีเปูาหมายการประกวด
แข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนก็เป็นวิธีการหนึ่ง  ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพมีความสามารถงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ที่จัดเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปนีั้น เพื่อเป็นเวทีให้
ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 
โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค
ต่อไป  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้ด าเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับกลุ่ม  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ ศิลปะดนตรีการแสดง สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อน านักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ส าหรับปี 
๒๕๕๘  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๖๕  จังหวัดพิษณุโลก  ใช้ช่ืองาน “เด็กไทยก้าวหน้า  สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม  น้อมน าสู่
อาชีพ” โดยมีกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จ านวน ๑๑๓  กิจกรรม 
แยกเป็นกิจกรรมนักเรียนปกติจ านวน ๑๐๐ กิจกรรม กิจกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วมจ านวน  ๑๓  
กิจกรรม  รวมจ านวนกิจกรรมนักเรียนทัง้หมด  ๓๕๙ คน ครูผู้รับผิดชอบควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขัน จ านวน ๒๐๔ คน 
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2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ งานประดิษฐ์ 
งานฝีมือ ศิลปะ ดนตรี  และการแสดง  ผ่านกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และกิจกรรมปฐมวัย 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียน เอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความช านาญ มีความ 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตัวเองและครอบครัว 
 ๒.๓ เพื่อให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน มีเวทีเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ 

๒.๔ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ และหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาได้แสดงออกซึง่ความสามารถในด้าน 
วิชาการประดิษฐ ์งานฝีมือ  ศิลปะ  ดนตรี  และการแสดง  ผ่านกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกจิกรรมปฐมวัย 

๓.๒ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฝกึหัดพฒันาในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิด 
ความช านาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตัวเองและ
ครอบครัว 

๓.๓ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกจิกรรมประกวดแข่งขัน ด้านวิชาการ งานประดิษฐ์ 
งานฝีมือ ศิลปะ ดนตรี การแสดง ในระดับภาคจ านวน ๑๑๓ กิจกรรม ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง
ทุกกิจกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียน ๓๕๙ คน  ครู 
๒๐๔ คน 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประสานการด าเนินการประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จงัหวัด
พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมตัวแทน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
ที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๒ ครั้ง                                                       

 ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 

นายธงชัย  มั่นสุข                 
นายนิรันดร์  
   เกษรสุริย์วงศ์ 
นางจันทร์เพญ็  
   ทัศนียานนท์   
                 
 ๒ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนตัวแทน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา             
น านักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕   

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 - ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จ านวน ๓๕๙  คน 
- ส่งรายช่ือครผูู้ควบคุมนักเรียน          
เข้าร่วมประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๖๕ จ านวน ๒๐๔ คน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

3 ประชุมช้ีแจงโรงเรียนที่ได้รบัการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก       

  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

4 บุคลากรเขตพื้นทีก่ารศึกษา นักเรียนและ
ครูร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครัง้ที่ ๖๕ จงัหวัดพิษณุโลก 

ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

5 จัดท าเอกสารสรุปผลการส่งเสริม
สนับสนุนการน านกัเรียน และ
บุคลากรเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕   

ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

 
5. งบประมาณ    จ านวน ๒๗๙,๐๐๐ บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประสานการด าเนินการ
ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ 

- ค่าใช้สอยในการเดินทางไปเข้าร่วม
ประชุมที่จงัหวัดพิษณุโลก จ านวน           
๒ ครั้ง 

๖,๐๐๐ 
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จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม
ตัวแทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๒ ครั้ง                                                       
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนตัวแทน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน า
นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕   
- ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จ านวน ๓๕๙  
คน 
- ส่งรายช่ือครผูู้ควบคุมนักเรียนเข้า
ร่วมประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๖๕ จ านวน ๒๐๔ คน 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับ
ตัวแทนโรงเรียนและผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ๓๖ โรงเรียน จ านวน ๕๒ คน 
คนละ ๒๕ บาท จ านวน ๑ ครั้ง    

        ๑,๓๐๐ 

3. ประชุมช้ีแจงโรงเรียนที่ได้รบั
การคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก       

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
  1.นักเรียน จ านวน ๓๕๙ คน คนละ 
๔๐๐ บาท  
  2.ครูผู้ควบคุมนักเรียน จ านวน 204 
คน ๆ  ละ ๔๐๐  บาท  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับบุคลากรร่วมงาน
และประสานการด าเนินงาน จ านวน 
๑๐ คน ๔ วัน และค่าที่พัก ๓ คืน  
เฉลี่ยคนละ ๒,๗๕๐ บาท                             
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรบัติดต่อ
ประสานงาน 

 
 

๑๔๓,๖๐๐ 
 

๘๑,๖๐๐ 
 

๒๗,๕๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

4. บุคลากรเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
นักเรียนและครรู่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 

- - 

5. จัดท าเอกสารสรุปผลการ
ส่งเสริมสนับสนุนการน านกัเรียน 

- ค่าจัดพิมพ์เอกสารสรปุผล  จ านวน 
30 เล่ม ๆ ละ ๓๐๐  บาท 

9,000 
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และบุคลากรเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕   

 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์         
การประกวดแข่งขัน 
๓. สอบถามการด าเนินงาน/ประเมินผล
การด าเนินงาน 

-ส ารวจจ านวนนักเรียนที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
-สรุปรายงานผลนักเรียน          
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
-ส ารวจสอบถามประเมิน        
ครูและนักเรียน 

- เอกสารการลงทะเบียนเข้า
แข่งขันของโรงเรียน 
- ประกาศผลการประกวด
และแข่งขัน 
-แบบสอบถาม/แบบ 
 ประเมิน 
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งาน/โครงการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 1/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย มั่นสุข   นางจันทร์เพญ็ ทัศนียานนท์   

นายนิรันดร์  เกษรสุริย์วงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สังคมโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันนั้นท าให้เกิดผลดีคือ  เป็นแรงกระตุ้น 
ในการพัฒนากิจกรรมหรือการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีเปูาหมาย  การประกวดแข่งขัน
ทักษะความสามารถของนักเรียนก็เป็นวิธีการหนึ่ง  ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิด              
การพัฒนาการจัดกระบานการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา           
เต็มตามศักยภาพมีความสามารถเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่าง
อิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูต ร  
และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด  โดยจัดเวทีการประกวดและแข่งขันประจ าต่อเนื่องทุกปี           
ทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  ได้ด าเนินการจัดงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันงาน
ประดิษฐ์ งานฝีมือ  ศิลปะ  ดนตรี  การแสดงสู่ความเป็นเลิศของนักเรยีนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุ
ป ี
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการประดิษฐ์   
งานฝีมือ  ศิลปะ ดนตรี และการแสดง  ผ่านกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และกิจกรรมปฐมวัย 

๒.๒ เพื่อให้นกัเรียนใส่ใจฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมใหเ้กิดความช านาญ  มีความคิดริเริ่ม 
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สร้างสรรค์สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แกต่ัวเองและครอบครัว 
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียน  ผู้บรหิารโรงเรียน  ครูผู้สอน  มีเวทีเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียน  

การสอนที่เป็นแบบอย่างได ้
3.  เป้าหมาย 

๓.๑  นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้าน 
วิชาการประดิษฐ์งานฝีมือ  ศิลปะ  ดนตรี  และการแสดงผ่านกิจกรรมกลุม่สาระการเรยีนรู้  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมปฐมวัย 

๓.๒ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฝึกหัดพัฒนาในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิด 
ความช านาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตัวเองและ
ครอบครัว 

๓.3 นักเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  และแข่งขันในระดับ 
ภูมิภาคต่อไป 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานวางแผน
เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ปี ๒๕๕๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ นางจันทร์เพญ็   
  ทัศนียานนท์ 
นายนิรันดร์   
  เกษรสุริย์วงศ์ 

2 ประชุมคณะท างานและประธานกลุ่ม
โรงเรยีนวางแผนและแจง้นโยบายและ
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่องงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ นางจันทร์เพญ็   
  ทัศนียานนท์ 
นายนิรันดร์   
  เกษรสุริย์วงศ์ 

3 กลุ่มโรงเรียนด าเนินการประกวดและ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปี ๒๕๕๙ 

สิงหาคม  ๒๕๕๙ ประธานกลุ่มโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครู ทุกคน 

4 เขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มโรงเรียน
ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปี ๒๕๕๙ 

กันยายน  ๒๕๕๙ นายนิรันดร์   
  เกษรสุริย์วงศ์   
เจ้าหน้าที่จากทุก 
  กลุ่มโรงเรียน 

5 ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการ
ตัดสินและประธานกลุ่มโรงเรียน  
 

กันยายน 2559 นางจันทร์เพญ็   
  ทัศนียานนท์ 
นายนิรันดร์   
  เกษรสุริย์วงศ์ 
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6 เขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการ
ประกวดและแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๙ 

กันยายน  ๒๕๕๙ นางจันทร์เพญ็   
  ทัศนียานนท์ 
นายนิรันดร์   
  เกษรสุริย์วงศ์ 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

7 ประกาศผลและจัดท าสรุปรายงาน
ผลการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปี ๒๕๕๙ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙ นางจันทร์เพญ็ 
  ทัศนียานนท์ 
นายนิรันดร ์
  เกษรสุริย์วงศ์ 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 220,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี ้

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประชุมคณะท างานวางแผน
เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ปี ๒๕๕๙ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
คณะท างาน 12 คน ๆ ละ 25 บาท 
 

300 
 
 

2. ประชุมคณะท างานและ
ประธานกลุ่มโรงเรียนวางแผนและ
แจ้งนโยบายและหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานเรื่องงานศิลปหัตถกรรม
นักเรยีน ปี ๒๕๕๙ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
คณะท างานและประธานกลุ่มโรงเรียน 
30 คน ๆ ละ 25 บาท 2 ครั้ง 
 

1,500 
 
 
 

3. กลุ่มโรงเรียนด าเนินการ
ประกวดและแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี ๒๕๕๙ 

- ค่าสนับสนุนการด าเนินงาน 11 กลุม่ 
โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท 
 

22,000 
 
 

4. เขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่ม
โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้า
แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                 
ปี ๒๕๕๙ 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม
ส าหรับคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 140 
บาท 

4,200 
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5. ประชุมคณะท างาน 
คณะกรรมการตัดสินและประธาน
กลุ่มโรงเรียน  

- ค่าอาหาร คณะกรรมการตัดสินและ
ประธานกลุ่มโรงเรียน จ านวน 100 คน 
คนละ 30 บาท 

3,000 
 

 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
5. เขตพื้นที่การศึกษาเนินการ
ประกวดและแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๙ 

- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ส าหรับคณะท างานและคณะกรรมการ
ตัดสิน 100 คน ๆ ละ 140 บาท            
2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 500 คน 
คนละ 30 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      
9 คน ๆ ละ 600 บาท 
- ค่าจัดสถานที่แข่งขัน 
- ค่าเครื่องเสียง 2 วัน ๆ ละ 2,000 
บาท 
- ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด 
- ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมแข่งขัน 

14,000 
 
 
 

15,000 
 

5,400 
 

10,000 
4,000 

 
25,000 
13,600 

6. ประกาศผลและจัดท าสรุป
รายงานผลการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๙ 

- ค่าจัดท าเอกสารสรุปรายงานผล 2,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 
 
2. ร้อยละของกจิกรรมได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของ         
ผู้ร่วมกจิกรรม 

- ส ารวจการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ด าเนินการประกวดและ
แข่งขัน 
- สอบถามความพึงพอใจ 
  ของผูร้่วมกจิกรรม 

- แบบสรปุการลงทะเบียน
เข้าร่วมกจิกรรม 
- ผลการประกวดและ
แข่งขัน 
- แบบสอบถามความ          
พึงพอใจ 

 
 
 
 



62 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

 
 
 
  
 
 
งาน/โครงการ   เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 2/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 3 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย เหลือช่าง  นางเมธินี จงรักษ์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของการศึกษาไว้ว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างน้อย ๑๒ ปี อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพและตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงได้
ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเสมอภาค ขยายโอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเร่งรัดการเกณฑ์เด็ก
การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติทั่วไป  พิการ ด้อยโอกาส  ได้เข้าเรียนทุกคนและเพิ่มโอกาสเด็กตก
หล่นเข้าเรียน  ส่งเสริมการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนตอนต้นและตอนปลายทุกประเภท จึงได้จัดท า
โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กอายุช่วงปฐมวัยเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 ๒.๒ เพื่อเร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติทั่วไป เด็กด้อยโอกาส            
เด็กพิการ เด็กสามารถพิเศษเด็กไร้สัญชาติ ได้เข้าเรียนทุกคน  และเพิ่มโอกาสเด็กตกหล่นเข้าเรียน 

๒.๓ เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กความสามารถพิเศษ               
เด็กไร้สัญชาติ เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ได้เข้าเรียนและเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.๔ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษากับเด็กไร้สัญชาติให้ได้เข้าเรียนตามสิทธิเด็ก 
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๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งเด็กปกติ  
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกประเภท 

 
 

 
 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑ เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับที่มีช่ือใน ทร.๑๔  ได้เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑  ร้อย
ละ ๑๐๐ และศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.2 นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายทุกประเภท อย่างน้อยรอ้ยละ ๙๕ 

๓.3 เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เดก็ไร้สญัชาติ ได้เข้าเรียนเพิม่ขึ้น 
 ๓.4 เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ลดน้อยลง 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประสานงานกบัส านักทะเบียน 
อ าเภอ/เทศบาลส ารวจและจัดพิมพ์
รายช่ือประชากรทีม่ีอายุถึงเกณฑ์
บังคับเข้าเรียน, ส่งรายช่ือประชากร
ที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับแจ้งสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการ             
เพื่อเกณฑ์เด็กเข้าเรียน, ร่วมกบั
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ให้
เด็ก ที่มีอายุถึงเกณฑบ์ังคับเข้าเรียน, 
แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และติดตาม       
การเข้าเรียน,ติดตาม/รายงาน        
การเข้าเรียน 

ธันวาคม 2558 – 
มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเมธินี  จงรักษ์ 

2 การเพิม่โอกาสใหเ้ด็กพกิาร เด็กดอ้ยโอกาส 
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน        
เด็กพิเศษ ได้เข้าเรียน 
(ส ารวจและจัดท าข้อมลูเดก็พิการ 
เด็กขาดแคลนเด็กด้อยโอกาส           

ธันวาคม 2558 –
มกราคม 2559 

นางอรทัย  เหลือช่าง 
นางเมธินี  จงรักษ์ 
คณะกรรมการตรวจ 
  ติดตาม ข้อมูลนักเรียน 
  เชิงประจักษ์ 
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เด็กตกหลน่  เด็กออกกลางคัน          
เด็กไรส้ัญชาติ, เยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อติดตามข้อมลู เชิงประจักษ์, 
ศึกษารายกรณี (Case Study),            
ให้การช่วยเหลือนกัเรียนเข้าเรียน) 

 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูร้ับผิดชอบ
การรายงานการเข้าเรียนของเดก็ที่
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับใน
เขตบริการเข้าเรียน 

มีนาคม – มิถุนายน 
2559 

นางเมธินี  จงรักษ์ 
 

4 สรปุรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2559 นางเมธินี  จงรักษ์ 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 24,800  บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประสานงานกบัส านกัทะเบียน 
อ าเภอ/เทศบาลส ารวจและ
จัดพิมพร์ายช่ือประชากรที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์บงัคับเข้าเรียน, ส่งรายช่ือ
ประชากรที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับ
แจ้งสถานศึกษาที่รบัผิดชอบเขตพืน้ที่
บริการเพื่อเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ร่วมกับ
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ให้เด็กที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์บงัคับเข้าเรียน, แต่งตั้ง/
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 
สนบัสนุน และติดตามการเข้าเรียน, 
ติดตาม/รายงานการเข้าเรียน 

- ค่าจ้างจัดพิมพร์ายช่ือประชากร 
1,500 คน ๆ ละ  3 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเพิ่มโอกาสใหเ้ด็กพกิาร เด็กดอ้ย - ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 6,000 
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โอกาส เดก็ตกหล่น เดก็ออกกลางคัน 
เด็กพิเศษ ได้เข้าเรียน(ส ารวจและจัดท า
ข้อมูลเดก็พิการ เด็กขาดแคลนเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
เด็กไรส้ัญชาติ, เยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อติดตามข้อมลูเชิงประจักษ์, 
ศึกษารายกรณี (Case Study),       
ให้การช่วยเหลือนกัเรียนเข้าเรียน) 

ตรวจติดตามข้อมลูเชิงประจักษ์ จ านวน 
5 คน ๆ ละ 120 บาท 10 วัน   
 

 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รบัผิดชอบการรายงานการ           
เข้าเรียนของเด็กที่อายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการ
เข้าเรียน 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
ส าหรับผู้เข้ารบัการอบรม เจ้าหน้าที่และ
วิทยากร จ านวน 95 คนๆ ละ ๑๔๐ 
บาท 

13,300 
 
 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน - ค่าจ้างจัดท ารปูเล่ม 1,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ              
ที่มีช่ือใน ทร.๑๔ ได้เข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐
และศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
2. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทกุประเภท
อย่างน้อย ร้อยละ ๙๕ 
 
3. เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส           
เด็กไรส้ัญชาติ ได้เข้าเรียน และ  
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. อัตราเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน ลดน้อยลง 
 

- เปรียบเทียบจ านวนเด็กที่
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับใน ทร.14 กับจ านวน
นักเรียนที่เข้าเรียนในระบบ  
Data Management 
Center (10 มิ.ย.59) 
- วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา
ต่อของนักเรียนทีจ่บ
การศึกษาภาคบังคับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ,              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- วิเคราะหผ์ลการไดร้ับ 
ความช่วยเหลือของเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส เด็กไร้
สัญชาติ เด็กตกหล่น            
เด็กออกกลางคัน ในเขตพื้นที่ 
เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา 

- ข้อมูลเด็กวัยการศึกษา
ภาคบังคับ ในแบบ ทร. 
14 
 
 
 
- ข้อมูลนักเรียนที่เข้าเรียน
ในระบบ Data 
Management Center  
 
 
- แบบส ารวจ 
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งาน/โครงการ   สร้างโอกาสทางการศึกษาใหก้ับนักเรียนขาดแคลน/ด้อยโอกาส 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 2/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 3 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย เหลอืช่าง  นางเมธินี จงรักษ์  นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์ 

นางศิริเพญ็ สุปันนุช  นางสุภาพร ทสานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 มีภารกิจหลกัในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ให้ เด็กและเยาวชน ให้ เป็นบุคคลที่ มี คุณภาพทั้ งด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา                  
มีคุณธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข เป็นไปตามที่สังคมมุ่งหวังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพื้นฐานมีนโยบายให้โรงเรยีนเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 10๐% ปีละ ๒ ครั้งและจากการเยี่ยมบ้าน พบว่า 
ปัจจุบันมีนักเรียนในสังกัดจ านวนมากประสบปัญหาความยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัว
แตกแยก แยกกันอยู่ อยู่ในสภาวะยากล าบาก ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักเรียนขาดแคลน/ด้อยโอกาส ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน/ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่ม        
มากขึ้น 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างก าลังใจ สร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 
3.  เป้าหมาย 
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นักเรียนที่ประสบสภาวะยากล าบาก  ขาดแคลน/ด้อยโอกาส ในโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน ๑๕๐ คน 

 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาให้
ความช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน/
ด้อยโอกาส 

ตุลาคม 2558 นางอรทัย เหลอืช่าง 
นางเมธินี จงรักษ์ 
นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน ์
นางศิริเพญ็ สุปันนุช 
นางสุภาพร ทสานนท ์

2 จัดสิ่งของเครื่องใช้ทีจ่ าเป็น จ านวน 
๑๕๐ ชุด 

มกราคม 2559 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนพร้อมมอบสิง่ของเครื่องใช้
จ าเป็น 

มกราคม – มีนาคม 
2558 

4 สรปุและรายงานผล เมษายน 2558 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 66,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือนกัเรียน              
ขาดแคลน/ด้อยโอกาส 

- - 

2. จัดสิ่งของเครื่องใช้ทีจ่ าเป็น 
จ านวน ๑๕๐ ชุด 

- ค่าวัสดุ สิ่งของ จ าเป็น ในการจัดท า           
ถุงยังชีพ ๑๕๐ ชุด ๆ ละ ๔๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐ 
 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนพร้อมมอบสิง่ของเครื่องใช้
จ าเป็น 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการ 
จ านวน ๑๐ คน ๆ ละ 120 บาท ๕ วัน 
 

๖,๐๐๐ 
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4. สรุปและรายงานผล - - 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
นักเรียนขาดแคลน/ด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลอืถุงยังชีพทกุคน 

- การติดตามเยี่ยมบ้าน
นักเรียนขาดแคลน/               
ด้อยโอกาส 

- แบบรายงานการติดตาม 

 
 
งาน/โครงการ   เข้าค่ายฝึกอบรมนายหมูลู่กเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 2/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 3 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย เหลือช่าง  นางน้ าทิพย์  สืบสาย  
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน 2559 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ  ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย  
๑๒ ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ๘ ประการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ           เนตรนารี ยุว
กาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย           ๑๒ 
ประการ เป็นอย่างดี กิจกรรมลูกเสือมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ           ช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนในสถานศึกษา 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้  
 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงได้ก าหนดจัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
นายหมู่ลูกเสือข้ึน ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัด
อุทัยธานี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือที่เข้าค่าย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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2.2 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือที่เข้าค่าย ได้เรียนรู้และปฏิบัติในความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
2.3 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือที่เข้าค่าย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลกูเสอือื่น บุคคลอื่นและ

น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3.  เป้าหมาย 
นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๑๘ โรงเรียน 

โรงเรียนละ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน 
 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ     มิถุนายน ๒๕๕๙ นางอรทัย เหลือช่าง 
นางน้ าทิพย์ สบืสาย 2 แจ้งสถานศึกษา  มิถุนายน ๒๕๕๙ 

3 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ และวิทยากร 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 

4 จัดกิจกรรมแบบอยู่ค่ายพักแรมรวม 
๓ วัน ๒ คืน ตามรายวิชา ดังนี้ 
วันแรกของการอบรม 
- พิธีเปิดและปฐมนิเทศ   
๑. วินัยและความเป็นระเบียบวินัย  
๒. บทบาทของนายหมู่ลกูเสือ  
๓. ทักษะภาคปฏิบัติวิชาลูกเสือ  
๔. สาธิตการอยู่ค่ายพักแรม  
๕. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  
๖. การบันเทิงในกองลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่   
วันท่ีสองของการอบรม  
๑. การวางแผนก าหนดการ  
๒. การบริหารหมู่ลูกเสอืและ           
กองลกูเสือ    
๓. ความรบัผิดชอบและทกัษะของ
ภาวการณ์เป็นผู้น าหมู่  
๔. การชุมนุมรอบกองไฟ  
๕. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบัค่านิยมหลกั  

มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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วันท่ีสามของการอบรม 
๑. การประชุมคณะกรรมการฯ  
๒. ความรับผิดชอบและทักษะของ
ภาวการณ์เป็นผู้น าหมู(่ต่อ)   
๓. การเดินทางไกลโดยใช้อุปกรณ์ 
๔. การเดินทางไกล  
- แจกเกียรตบิัตรและพิธีปิด 

5 สรปุผล รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 80,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. เสนอขออนมุัติโครงการ     - - 
2. แจ้งสถานศึกษา  - - 
3. แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
วิทยากร 

- - 

4. จัดกิจกรรมแบบอยู่ค่ายพักแรม
รวม ๓ วัน ๒ คืน ตามรายวิชา 
ดังนี ้
วันแรกของการอบรม 
- พิธีเปิดและปฐมนิเทศ   
๑. วินัยและความเป็นระเบียบวินัย  
๒. บทบาทของนายหมู่ลกูเสือ  
๓. ทักษะภาคปฏิบัติวิชาลูกเสือ  
๔. สาธิตการอยู่ค่ายพักแรม  
๕. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  
๖. การบันเทิงในกองลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่   
วันท่ีสองของการอบรม  

- ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ วิทยากร 20 คน 
คนละ ๙๐ บาท 7 มื้อ 
- ค่าอาหารลูกเสือ 90 คน ๆ ละ ๖๐ 
บาท 7 มื้อ   
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๘ ช่ัวโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท 
- ค่าปูายผ้า                                  
- ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิดการฝกึอบรม   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 110 คน 
คนละ ๒๕ บาท 5 มื้อ 
- ค่าวัสดุ (สมุด,ปากกาลูกลื่น,กระดาษ,
กระดาษบรู๊ฟ หมึกปริ้นซ์, กระดาษหน้า
ขาวหลังเทา, ปากกาเคมี, ดินสอส)ี                                              

12,600 
 

37,800 
 

10,800 
 

540 
400 

13,750 
 

4,110 
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๑. การวางแผนก าหนดการ  
๒. การบริหารหมู่ลูกเสอืและ           
กองลกูเสือ    
๓. ความรบัผิดชอบและทกัษะของ
ภาวการณ์เป็นผู้น าหมู่  
๔. การชุมนุมรอบกองไฟ  
๕. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบัค่านิยม
หลัก  

 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
วันท่ีสามของการอบรม 
๑. การประชุมคณะกรรมการฯ  
๒. ความรับผิดชอบและทักษะของ
ภาวการณ์เป็นผู้น าหมู(่ต่อ)   
๓. การเดินทางไกลโดยใช้อุปกรณ์ 
๔. การเดินทางไกล  
- แจกเกียรตบิัตรและพิธีปิด 

  

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. นายหมู่ลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่         
ที่เข้าอบรม จ านวน ๙๐ คน เป็นผูม้ี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน          
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลกูเสืออื่น 
๒. นายหมู่ลกูเสือสามัญรุ่นใหญท่ี่ 
เข้าอบรม จ านวน ๙๐ คน ได้เรียนรู้
และปฏิบัติในความเป็นผู้น า ผู้ตาม       
ที่ด ี
๓. นายหมู่ลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่          
ที่เข้ารบัการอบรม มีความเป็นผู้น า 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน         
ได้อย่างยั่งยืน 

- การเข้าค่าย (ภาคทฤษฏี 
ปฏิบัติจริง) 
- การติดตามผล 

- แบบประเมินผล 
 
- รายงานผล 
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งาน/โครงการ   จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลิศระดบัเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 2/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 3 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย เหลือช่าง นางน้ าทิพย์  สืบสาย  
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 “กีฬา” เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่จะพัฒนาเด็ก นักเรียน และเยาวชนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความแข็งแรงของร่างกาย การปูองกันโรคภัยไข้เจ็บ การใช้ชีวิตในสังคมและการบริหารอารมณ์ การ
เล่นกีฬาประเภทใดก็ตามล้วนแต่ให้ประโยชน์แก่บุคคลและส่วนรวม ทั้งเล่นกีฬาเพื่อการออกก าลังกาย 
และการเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับการแข่งขัน ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงจะส่งผลต่อระบบการท างาน
ภายในร่างกาย ทั้งระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบหลอดเลือดและหัวใจ  หากเด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงเหตุผล  ความจ าเป็นเหล่านี้ ก็จะสามารถออกแบบและวางแผนการออกก าลังกายของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ การเล่นและการแข่งขันยังมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
คุณธรรมและชีวิตของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะ การน าเอากีฬามาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและ
ปูองกันการมั่วสุมอบายมุข และสารเสพติดต่างๆ  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  เห็นความส าคัญและความจ าเป็น
และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคล            
ที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒.2 เพื่อพัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานให้นักเรียนเป็นนักกีฬาได้รับการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอ าเภอ ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 
 2.๓ เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการลดปัญหาสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดซึ่งเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 

3.  เป้าหมาย 
นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกโรงเรียน ในสังกัด และทุกระดับช้ัน ทั้ง ๑๑ กลุ่มโรงเรียน  

ใน ๔ อ าเภอของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รวม ๘๔ โรงเรียน (๓ สาขา) 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางอรทัย เหลือช่าง 
นางน้ าทิพย์ สบืสาย 2 แจ้งสถานศึกษา  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๕๙ 
4 ประสานงาน วางแผนการจัดการ

แข่งขัน ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
ประชาสมัพันธ์การแข่งขัน 

มีนาคม – เมษายน 
๒๕๕๙ 

 
5 ประชุมผู้แทนทมีชนิดกีฬาต่างๆ / 

ประชุมกรรมการผู้ตัดสิน 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
6 ด าเนินการจัดการแข่งขันระดับ            

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 

7 สรปุผล ประเมินผล และรายงานผล สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 2,160,000   บาท 

1. งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จ านวน 2,045,000 บาท 

2. งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
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การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 60,000 บาท  (ขอถัว
จ่ายทุกรายการยกเว้นค่าวัสดุและค่าน้ ามัน)  

3. งบประมาณจากกลุ่มโรงเรียน จ านวน 55,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 

1. เสนอขออนมุัติโครงการ - - 
2. แจ้งสถานศึกษา  - - 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

- - 

4. ประสานงาน วางแผนการ
จัดการแข่งขัน ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ประชาสมัพันธ์การแข่งขัน 

- - 

 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 

5. ประชุมผู้แทนทมีชนิดกีฬาต่างๆ 
ประชุมกรรมการผู้ตัดสิน 

- - 

6. ด าเนินการจัดการแข่งขันระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ 

- สนับสนุนการแข่งขันกีฬา                    
กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๑๑ กลุ่ม ๆ ละ 
๑๗๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาฯ  
2. อุปกรณ์จัดท าสนามแข่งขัน              
(ปูายคะแนน, ปูายทีม, โต๊ะเก้าอี ้
กรรมการ, เครื่องเสียง) 
3. ถ้วยรางวัลการแข่งขัน, เหรียญ
รางวัล 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน               
5. เกียรตบิัตร ,- สูจบิัตร  
6. พิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน  
7. ค่าจัดสถานที่เปิด-ปิดการแข่งขัน 
(เต็นท,์ ปูายผ้า, วงดุริยางค์) 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกกลุ่มโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา 

1,925,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170,000 
7. สรุปผล ประเมินผล และ
รายงานผล 

- ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล 
และสรุปรวบรวมรายงานผล 

10,000 

 
6.  การประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัดมี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยูร่่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 
๒ นักเรียนทกุเพศ ทุกวัย ทุกสังกัด
ได้เล่นกีฬา ตามความสามารถใน
ชนิดกีฬาที่ตนสนใจ 
๓. นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัด 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ 

- ผลการแข่งขัน 
 

- รายงานสรปุผลการ
แข่งขัน 
 

 
งาน/โครงการ   การติดตามงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
    ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
    ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕9 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 2/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นางมลฑา สมบุญพลูพิพฒัน์, นายเสน่ห์ อ่องแช่ม  

และนางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธ์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันรัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2558 มีการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย”  ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   จึงได้ด าเนินการตามนโยบาย             
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕8 และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕9) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชากรทกุกลุม่  รวมถึงผู้ยากไร้   ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการผู้บกพร่องทาง
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กายและการเรียนรู้  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารและจัดการศึกษา และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา           
ข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมแล ะรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนทุกระดับ  โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ อุปกรณ์
การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
     3.2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วถึงทุกคน 
     3.3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ได้รับการลดภาระค่าใช้จ่าย 
 3.4. รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ 

ตุลาคม 2558 นางมลฑา  
   สมบุญพูลพิพัฒน ์
นายเสนห่์ อ่องแช่ม  
นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธ์ิ 
 

2 ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจให้            
ทุกโรงเรียน 

ธันวาคม 2558 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

มกราคม 2559 

4 ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
งบประมาณ พ.ศ.2559 

กุมภาพันธ์, 
พฤษภาคม 2559 

5 คณะกรรมการฯ ติดตามการบริหาร
งบประมาณ 

กุมภาพันธ์, 
พฤษภาคม 2559 

6 ส่งแบบเครื่องมือก ากบั ติดตามการ
บรหิารงบประมาณให้โรงเรียน 

กุมภาพันธ์ 2559 
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7 สรปุผลความพึงพอใจ แบบเครื่องมือ
ก ากับ ติดตามการบรหิาร
งบประมาณ 

พฤษภาคม 2559 

8 แจ้งแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดบัอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มิถุนายน 2559 

9 สรปุและรายงานผล กันยายน 2559 
 
 
 
 
5. งบประมาณ    จ านวน  39,240,289  บาท 

1. งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
39,225,289 บาท  

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 15,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่าวัสดุและ
ค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี ้

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรร
งบประมาณ 

- สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 39,225,289 

2. ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจให้
ทุกโรงเรียน 

- - 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- - 

4. ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
งบประมาณ พ.ศ.2559 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบั
คณะกรรมการ 12 คน ๆ ละ 25 บาท 
2 ครั้ง 

600 

5. คณะกรรมการฯ ติดตามการ
บรหิารงบประมาณ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการ 
จ านวน 12 คน ๆ ละ 120 บาท 5 วัน 
2 ครั้ง 

14,400 

6. ส่งแบบเครื่องมอืก ากบั ติดตาม
การบริหารงบประมาณใหโ้รงเรียน 

- - 
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7. สรุปผลความพึงพอใจ แบบ
เครื่องมือก ากบั ติดตามการบรหิาร
งบประมาณ 

- - 

8. แจ้งแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- - 

9. สรุปและรายงานผล - - 
 
 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1                
ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. ร้อยละของความพึงพอใจในการ
ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ติดตาม 
- ตรวจสอบ 
 
 
 
- ส ารวจความพงึพอใจ 
 

- เอกสารผล                  
การด าเนินงาน 
 
 
 
- แบบส ารวจความ                
พึงพอใจ 
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งาน/โครงการ   การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                  สังกัด ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1   
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 3/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมวล เรอืงศรี นายสทุธวัฒน์  หมั่นเขตวิทย์      
    นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2558 – เมษายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ความส าเร็จขององค์กรใดๆ ข้ึนอยู่กับผู้น าองค์กร และบุคลากรในองค์กร เป็นกลุ่มบุคคล
ส าคัญ ซึ่งต้องน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา จึงสมควรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ทัศนคติ เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติ งานทันต่อโลกของการ
เปลี่ยนแปลงโดยการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานท าให้องค์กรเกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรู้ใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างาน เพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ 
  2.2 สร้างสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารการท างานอย่างมีคุณภาพระหว่างผู้น าและบุคลากรใน
องค์กร 
  2.3 เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างฝุายนโยบายและฝุายปฏิบัติ 
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3.  เป้าหมาย 

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  จ านวน 82 คน     
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าและอนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2558 นายประมวล เรอืงศรี 
นายสุทธวัฒน์  
  หมั่นเขตวิทย์      
นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ 

2 คณะท างานประชุมวางแผนเพื่อ
เตรียมการ 

ธันวาคม  2558 

3 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ ธันวาคม  2558 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4 จัดประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
องค์กร ทีม่ีผลการปฏิบัติงานดเีลิศ 

มกราคม – มีนาคม  
2559 

 

5 ประเมินและรายงานผล เมษายน 2559 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 300,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. จัดท าและอนุมัติโครงการ - - 
2. คณะท างานประชุมวางแผน
เพื่อเตรียมการ 

- - 

3. แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ - - 
4. จัดประชุม สัมมนา และศึกษา           
ดูงาน องค์กร ทีม่ีผลการปฏิบัติงาน 
ดีเลิศ 

- ค่าอาหาร  82 คน ๆ ละ 200 บาท
6 มื้อ   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
82 คน ๆ ละ 50 บาท 6 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 
600 บาท  

98,400 
 

24,600  
 

3,600 
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- ค่าจ้างเหมารถบสั 2 คัน ๆ ละ 
18,000 บาท 2 วัน   
- ค่าเช่าที่พัก จ านวน 82 คน ๆ ละ 
600 บาท 2 คืน  
- ค่าจัดท าปูาย   
- ค่าวัสดุ 

72,000 
 

98,400 
 

540 
2,460 

5. ประเมินและรายงานผล - - 
 
 
 
 
 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรการทางศึกษา ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได้พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิาน 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
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งาน/โครงการ   การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ่
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 3/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมวล เรอืงศรี นายสทุธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์      
    นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – สิงหาคม ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์       เป็นคนดี 
มีความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏผลส าเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การจัดการศึกษา ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่
ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ข้าราชการครู เป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
บุคคลกลุ่มนี้ต้องได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการและรูปแบบ ที่หลากหลายการจัดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
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หน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญจึงได้
ก าหนดโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ ช่วย ให้มีความพร้อมในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
          2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ให้แก่ครูผู้ช่วย สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 พัฒนาครผูู้ช่วย จ านวน 25 คน ระยะเวลา 2 วัน 
   3.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนและประสานงาน เมษายน 2559 นายประมวล เรอืงศร ี
นายสุทธวัฒน์   
   หมั่นเขตวิทย์ 
นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ 

2 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ พฤษภาคม 2559 
3 ด าเนินการพฒันา มิถุนายน  2559 
4 ติดตามผลการพฒันา กรกฎาคม  2559 
5 สรปุและรายงานผล สิงหาคม  2559 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 20,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัด
การศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรยีนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่าวัสดุและ
ค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประชุมวางแผนและ
ประสานงาน 

- - 

2. แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ - - 
3. ด าเนินการพฒันา -  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,800 
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ส าหรับผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 35 คนๆ ละ 140 บาท 2 วัน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ช่ัวโมง          
ช่ัวโมงละ 600 บาท  
- ค่าจัดสถานที่      
- ค่าปูายผ้า             
- ค่าวัสดุ   

 
 

7,200 
 

200  
540  

2,260 
4. ติดตามผลการพฒันา - - 
5. สรุปและรายงานผล - - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ครูผู้ช่วย ร้อยละ 100 มีความพร้อม 
ในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

-สังเกต สัมภาษณ์ และ 
สอบถาม 

- แบบสอบถาม 

 
 
งาน/โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
    โรงเรียน 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 3/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมวล เรอืงศรี  นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์  

นางสุริยา วรสิทธ์ิ   นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาล มีการส่งเสริมผู้ว่างงานให้มีงานท าตามโครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่อให้ผู้
ว่างงานมีงานท า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเป็นโครงการหนึ่งเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่จะลดภาระงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ประจ าการ เพื่อให้มีภาระงานสอนได้เต็มเวลา แต่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับภาระงานของเจ้าหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและมักจะปฏิบัติ
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ไม่ถูกต้อง และปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ดังนั้นการพัฒนางาน
ด้านเอกสารจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ 
ธุรการโรงเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารโดยตรง จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมและทันยุกต์ ทันสมัย และทันเหตุการณ์จึงด าเนินการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียนข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณมากยิ่งข้ึน 
 2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 
3.  เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นกัเรียน  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ าของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และผูเ้กี่ยวข้อง จ านวน 40 คน 

 
 
 
 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการ
วางแผน เตรียมการพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

มีนาคม – เมษายน 
2559 

นายประมวล  เรืองศรี  
นายสุทธวัฒน์   
  หมั่นเขตวิทย์  
นางสุริยา วรสิทธ์ิ   
นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ 2 พิมพ์คู่มือการปฏิบัตงิานของ

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
มีนาคม – เมษายน 

2559 
3 ประชุมพฒันาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน 

เมษายน 2559 

4 ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนาประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน 

เมษายน 2559 

5 สรปุรายงานผลการด าเนินงานตาม พฤษภาคม 2559 
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โครงการ 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 22,740 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประชุมคณะท างาน 
คณะกรรมการวางแผน เตรียมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
15 คน ๆ ละ 140 บาท จ านวน 1 วัน 

2,100 

2. พิมพ์คู่มือการปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 50 ชุด  
ชุดละ 50 บาท 

2,500 
 

 
 
 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
3. ประชุมพฒันาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน 

- ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 50 
คน ๆ ละ 140 บาท จ านวน 1 วัน 
- ค่าวัสดุการประชุม จ านวน 40 คน   
คนละ 100 บาท 
- ค่าวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 
600 บาท   
- ค่าวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมและผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 50 ใบ ๆ ละ 30 บาท  
- ค่าปูายผ้า 1 ผืน 

7,000 
 

4,000 
 

3,600 
 

1,500 
 

540 
4. ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

- - 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม 
จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 150 บาท 

1,500 
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน       
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ            
งานสารบรรณมากยิง่ข้ึน 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง และ 
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
3. การนิเทศติดตามประเมินผล 

- วัดความเข้าใจ  
- ฝึกปฏิบัต ิ
 
- ประเมินจากแบบฝกึปฏิบัต ิ
 
 
- รายงานการพฒันางาน 
 

- T-Test 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
 
- Pro – Test 
 
 
- แบบรายงานการพัฒนา
งาน (เป็นรูปเลม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/โครงการ   การประชุมสัมมนาลูกจ้าง สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 3/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมวล เรอืงศรี  นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย ์
                    นางพวงเพญ็ จีระดิษฐ์  นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กระท าอย่างต่อเนื่องซึ่งปรากฏผลส าเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย         
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ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  ลูกจ้างซึ่งเป็นบุคคลส าคัญกลุ่มหนึ่ง           
ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
ในการท างานและพัฒนาศักยภาพลูกจ้างให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง              
มีคุณภาพ   
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหลู้กจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบต าแหน่งและระบบค่าจ้างใหม ่
          2.2 เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานและการบริการที่ดีของลูกจ้าง และ         
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสงัคมพหุวัฒนธรรม  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและการบริหารที่ดีของลูกจ้าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 105 คน  ระยะเวลาครึ่งวัน   
  3.2  ลูกจ้าง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ลูกจ้างประจ า 60 คน 

 
 
 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนและประสานงาน พฤศจิกายน 2558 นายประมวล เรอืงศรี  
นายสุทธวัฒน์   
  หมั่นเขตวิทย์  
นางพวงเพญ็ จีระดิษฐ์  
นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ 

2 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ พฤศจิกายน 2558 
3 ประชุมช้ีแจงลกูจ้างและผู้เกี่ยวข้อง  

จ านวน 105 คน 1 วัน 
ธันวาคม 2558 

 
4 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีของ
ลูกจ้างและศึกษา ดูงาน 2 วัน 

มกราคม – 
พฤษภาคม 2559 

 
 

5 ติดตาม สรุปและรายงานผล มิถุนายน – สิงหาคม
2559 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 100,000 บาท 



89 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. วางแผนและประสานงาน - - 
2. แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ - - 
3. ประชุมช้ีแจงลูกจ้างและ
ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน 105 คน         
1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ลูกจ้างและผูเ้กี่ยวข้อง 105 คน ๆ ละ 
25 บาท 

2,625 
 

4. ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิาน และการบริการที่ดี
ของลูกจ้างและศึกษาดูงาน 2 วัน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับลูกจ้างและ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 60 คน ๆ ละ  
240 บาท 2 วัน 
- ค่ารถบัส 2 คันๆ ละ 24,000 บาท     
- ค่าเช่าที่พัก 60 คนๆ ละ 320 บาท     
- ค่าวัสด ุ   
- ค่าจัดท าปูาย       

28,800   
 
 

48,000  
19,200       

835   
 540 

5. ติดตาม สรุปและรายงานผล - - 
 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ลูกจ้าง ร้อยละ 100  มีความพร้อม
ในการปฏิบัตงิานและการบริหารงาน
ที่ดีมีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ ใน
การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม - แบบสอบถาม 
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งาน/โครงการ   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรบัครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 3/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมวล เรอืงศรี  นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์  

นางสาวปณัฏฎา ขัณกสิกรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2558 – กันยายน  ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษา
ของชาติได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลในแง่ของการสร้างความงดงาม            ซึ่งปรากฏ
ดังการให้ความหมายของการศึกษาเอาไว้ในมาตรา 4 วรรคแรกว่า “การศึกษา หมายความว่า  
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคลากรและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ในการสร้างความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติฉบับนี้  คือ  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม นั่นเอง ซึ่งเห็นได้จากการกล่าวถึงการจัด
การศึกษาในลักษณะของกระบวนการเรียนการสอน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เอาไว้อย่าง
เป็นระบบ เริ่มจากความมุ่งหมายและหลักการ แนวทางการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

คุณธรรม  จริยธรรม คือ ประมวลการประพฤติปฏิบตัิที่ดีงามทัง้กาย  วาจา และจิตใจ  โดยถือ
ประพฤติปฏิบัติเป็นนิสัยทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ย่อมเป็นที่ 
พึงประสงค์ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับส านักงานคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ จึง
ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่
มุ่ ง เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี               
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 2.2 เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์
และความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและ
ต่อเนื่อง 
 2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน             
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้            
การเสียสละ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 จ านวน 40 คน ระยะเวลา 3 วัน 
   3.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 
   3.3 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 มีคุณธรรม  จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตนเองและผูอ้ื่น 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ 
 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม  2558 

นายประมวล  เรืองศร ี
นายสุทธวัฒน์   
   หมั่นเขตวิทย์  
นางสาวปณัฏฎา   
   ขัณกสิกรณ์ 
 

2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2559 

3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

มีนาคม -  มิถุนายน  
2559 

4 ประเมินผลหลงัการจัดกจิกรรม 
 

กรกฎาคม  - 
กันยายน 2559 

5 สรปุและรายงานผล กันยายน  2559 
 
 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 50,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
 

- - 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

- - 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม - ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน  14,400 
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 จ านวน 40 คน ๆ ละ 60 บาท 6 มื้อ 
- ค่าน้ าปานะเย็น , น้ าปานะก่อนนอน   
จ านวน 40 คน ๆ ละ 25 บาท 5 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร   
- ค่าสถานที่  
- ค่าวัสดุ จ านวน 40 คนๆ ละ 100 
บาท 

 
5,000  

 
20,000 
5,260 
4,000 

4. ประเมินผลหลงัการจัดกจิกรรม - - 
5. สรุปและรายงานผล - - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. จ านวนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1             
ที่เข้ารบัการอบรม 
2. ร้อยละของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ที่เข้ารับการอบรม 
มีความประพฤติดีข้ึน 

- ตรวจสอบจ านวนเจ้าหน้าที ่
และบุคลากรที่เข้ารบัการ
อบรม 
 
 
- สอบถาม สังเกต แบบ
ประเมิน 

- รายงานผลการอบรม 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

 
 
งาน/โครงการ   การสมัมนาเพื่อเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของ 
    ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 3/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 3 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมวล เรอืงศรี  นายสุทธวัฒน์  หมั่นเขตวิทย์  

นางสุริยา วรสิทธ์ิ    
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕9 
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1.  หลักการและเหตุผล 
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  นับว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญต่อสังคมและ

ประเทศชาติอย่างมาก  โดยเฉพาะครู เพราะเป็นผู้ให้ความรู้  อบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติ ให้มี
ความรู้  โดยทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังใจ และความคิด  เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ ของตนให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ด้วยดีตลอดมา  จนถึงบั่นปลายของการรับราชการในแต่ละปีจะมีข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จะต้อง
เกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก  หากมิได้เตรียมพร้อมหรือมีการวางแผนในการด ารงชีวิตหลั ง
เกษียณอายุราชการในด้านต่าง ๆ  แล้วอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างเป็นสุขได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 จ านวน         
69 คน  สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการได้ 
  2.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการขอรับบริการสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่พึง
จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ 
 
3.  เป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดที่ เกษียณอายุราชการ ในปี งบประมาณ 2559  จ านวน 69 คน          
เข้าสัมมนาเพื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ/
ประสานงาน 

กรกฎาคม  2559 
 

นายประมวล เรอืงศรี  
นายสุทธวัฒน์   
  หมั่นเขตวิทย์  
นางสุริยา วรสิทธ์ิ    

2 เตรียมด าเนินการ สิงหาคม  2559 – 
กันยายน  2559 

3 จัดสัมมนาเพือ่เตรียมตัวก่อน
เกษียณอายุราชการของข้าราชการ
และลกูจ้างประจ า 

กันยายน  2559 

4 สรปุและรายงานผล กันยายน  2559 
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5. งบประมาณ    จ านวน 100,150 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. เสนอขออนมุัติโครงการ/
ประสานงาน 

- - 

2. เตรียมด าเนินการ - - 
3. จัดสัมมนาเพื่อเตรียมตัวก่อน
เกษียณอายุราชการของข้าราชการ
และลกูจ้างประจ า 

- ค่าอาหารและค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าสัมมนา ผู้ด าเนินการ และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 150 คน ๆ ละ  
115 บาท 
- ค่าดอกไม้ติดเสื้อ พานรองรดน้ า 69 
ชุด ๆ ละ 200 บาท  
- ใบประกาศเกียรติคุณบัตรพร้อมกรอบ 
69 ฉบับ ๆ ละ 200 บาท 
- ค่าวัสดุ(ขันทองเหลือง) 69 ชุด ๆ ละ 
500 บาท 
- ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที ่
- ค่าจัดดอกไม้โต๊ะหมูบู่ชา 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 
1,200 บาท 

17,250 
 
 
 

13,800 
 

13,800 
 

34,500 
 

4,000 
1,000 
3,600 

      
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
 - ค่าไทยธรรม 9 ชุด ๆ ละ 400 บาท 

- ภัตราหารพระ 9 ชุด ๆ ละ 400 
บาท 
- ค่าปัจจัย 10 ซอง ๆ ละ 500 บาท 

3,600 
 3,600 

 
 5,000 

4. สรุปและรายงานผล - - 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
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1. บุคลากรในสังกัดที่เกษียณอายุ
ราชการในปงีบประมาณ 2559  
จ านวน 69 คน เข้าสัมมนาเพื่อ
รับทราบระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการด าเนินชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการ 
2. ผู้เกษียณอายุราชการมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตน 
จะได้รับ 
3.  ผู้เกษียณอายุราชการสามารถ
ปรับตัวหลงัเกษียณอายุราชการและ
มีความรู้ในการด าเนินชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการ 

-  สังเกตจากการเข้าร่วม
สัมมนา 
- การตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
- สัมภาษณ์ 
 
 
- ติดตาม  ตรวจสอบ 

-  แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
 
 
- แบบตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/โครงการ   การพัฒนาเว็บไซตส์ าหรับสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด้วย Google Sites 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 3/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา (ITEC) 
ผู้รับผิดชอบ   นายชิงชัย ทองไทย นายสุพจน ์มธุรส 

นายประสาน อรุณศรสีุขสันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 มีหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริม สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน
ภายใน และโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)  ได้เล็งเห็นความส าคัญ 
และประสิทธิภาพของ Google Sites ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษาและหน่วยงานใน
สังกัดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาทดแทนเว็บไซต์ของโปรแกรม CMS Joomla และเว็บไซต์ที่สร้าง
ด้วยโปรแกรม Dreamweaver  เนื่องจาก Google Sites สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ง่ายต่อ
การเรียนรู้ท าความเข้าใจ ไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม ในด้านผู้ดูแลระบบ Google Sites มี
เสถียรภาพสูง ไม่เปลืองพื้นที่ Hosting รองรับผู้ใช้บริการจ านวนมาก 
      เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานภายใน และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ที่ดูแลทางด้านเว็บไซต์ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่ายใน
การจัดท า และปรับปรุงเว็บไซต์ และให้บริการด้านเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด         จึงได้
จัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีทักษะเกี่ยวกบัการพฒันาเว็บไซต์ส าหรบั
สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด้วย Google Sites และ
มีเว็บไซตส์ าหรับเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง 
 
3.  เป้าหมาย 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานภายใน และโรงเรียนในสังกัดส านักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 50 คน 

 
 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2558 นายชิงชัย ทองไทย 
นายสุพจน ์มธุรส 
นายประสาน  
   อรุณศรีสุขสันต์ 

2 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการฯ เพื่อให้
ทราบแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
โครงการ 

พฤศจิกายน 2558 
 

3 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรบั
สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 
1 ด้วย Google Sites 

ธันวาคม 2558 
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4 สรปุผลการด าเนินโครงการ และ
รายงานผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

มกราคม 2559 

 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 14,840 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ - - 
2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการฯ 
เพื่อใหท้ราบแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานโครงการ 

- - 

3. อบรมการพฒันาเว็บไซต์
ส าหรับสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ด้วย Google 
Sites 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
จ านวน 53 คน ๆ ละ 140 บาท 
จ านวน 2 วัน 

14,840 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และรายงานผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

- ค่าวัสดุส านักงาน - 

 
 
 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะการพฒันาเว็บไซต์
ด้วย Google Sites และมเีว็บไซต์
ส าหรับเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
ต่างๆ ที่ใช้งานได้จรงิ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ตรวจสอบรวบรวมเว็บไซต ์
เพื่อเผยแพร ่

- แบบประเมิน Google 
Forms 
- แบบส ารวจ 
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งาน/โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 

สู่การปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.2559 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 3 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1   
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นางมลฑา สมบุญพลูพิพฒัน ์นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ   
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นางอรัญญา จิวะชาติ และนายเสน่ห์  อ่องแช่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ได้ถือปฏิบัติตามนโยบาย          
ด้านสังคมของรัฐบาล  รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามภารกิจที่รับผิดชอบ  โดย
การวางแผนบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  ให้มีผลการปฏิบัติที่สอดคล้อง สนองตอบและสนับสนุนนโยบายของ
หน่วยงานระดับเหนือจนถึงระดับประเทศดังกล่าวข้างต้น  อีกทั้งมีหน้าที่สนับสนุนปัจจัยและ
งบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ  และ
สิ่งก่อสร้างอื่น  ให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา จึงมีความจ าเป็น ต้องมีการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ให้ประชากรวัยเรียนในเขตที่รับผิดชอบได้รับโอกาส
ทางการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ         
พ.ศ. 2545 ที่จะมุ่งหวังสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ้งทางร่างกาย  จ ิตใจ สติปัญญา          
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด าเนินการวางแผน
บริหารจัดการศึกษา  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายงานการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา   

2.2 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และโรงเรียน         
ในสังกัดมีกรอบแนวคิด นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทิศทางการด าเนินงานตามแผน เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ                
ตามนโยบาย เปูาหมาย และตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 2.3 เพื่อใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาใน
สังกัดมีการบรหิารงบประมาณอย่างเข้มแข็ง ถูกต้อง และเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) จ านวน 350 เล่ม และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 150 เลม่ 

3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดท าเอกสารรายงาน 



101 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

การจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 350 เล่ม 
3.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

จ านวน 87 แห่ง 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) 
 1.1 สรปุประเด็นทิศทางขององค์กรและ

แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตุลาคม 2558 นางมลฑา  
   สมบุญพูลพิพัฒน ์
นางกิ่งแก้ว  
    จรุงธนะกจิ 
 
 
 
 
 
 

 1.2 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ          
ยกร่างและกลั่นกรองแผนปฏิบัตริาชการ         
4 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

ตุลาคม,พฤศจิกายน 
2558 

 1.3 จัดท าเอกสารรปูเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และน าเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ 

พฤศจิกายน 2558 

 1.4 จัดพิมพเ์อกสารแผนปฏิบัตริาชการ           
4 ปี และเผยแพร่แกผู่้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน 2558 

 1.5 เผยแพร่เอกสารใหบุ้คลากรในสงักัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม 2558 

 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 2.1 ยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 ส่วนที่ 1 – 3  
พฤศจิกายน 2558 นางมลฑา  

   สมบุญพูลพิพัฒน ์
นางกิ่งแก้ว  
    จรุงธนะกจิ 
 

 2.2 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องเสนอโครงการที่จะ
ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

พฤศจิกายน 2558 

 2.3 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองและพจิารณาโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

พฤศจิกายน 2558 
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 2.4 แจ้งผลการกลั่นกรองโครงการให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและปรบัแก้ไขตามมติ        
ของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  

พฤศจิกายน 2558 

 2.5 จัดท าร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

พฤศจิกายน 2558 

 2.6 น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาฯ 

ธันวาคม 2558 

 2.7 จัดพิมพเ์อกสารแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

ธันวาคม 2558 

 2.8 เผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และประชุมช้ีแจงแกร่อง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ทกุกลุม่ ผู้อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ธันวาคม 2558 

 2.9 ด าเนินงานตามแผน ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559  

 2.10 สรปุและรายงานผล กันยายน 2559 
3 รายงานการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 3.1 แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อมลู      

ผลการจัดท ารายงานการจัดการศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

พฤศจิกายน 2558 นางมลฑา  
   สมบุญพูลพิพัฒน ์
นางอรัญญา  
    จิวะชาติ 

 
 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 3.2 ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานการ
จัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

ธันวาคม 2558  

 3.3 จัดพิมพเ์อกสารรายงานการจัด
การศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 

มกราคม 2559 

 3.4 เผยแพร่เอกสารใหบุ้คลากรในสงักัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ 2559  
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4 การบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 4.1 สพฐ.แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณใน

ส่วนของงบประจ า 
1 – 15  ตุลาคม 

2558 
นางมลฑา  
   สมบุญพูลพิพัฒน ์
นายเสนห่์ อ่องแช่ม  4.2 เขตพื้นที่การศึกษาฯ ก าหนดแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจ า 
ประจ าปี 2559 

16 – 20 ตุลาคม 
2558 

 4.3 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการบรหิาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในส่วนของงบ
ประจ า 

16 – 20 ตุลาคม 
2558 

 4.4 สพฐ.แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณใน
ส่วนของงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตุลาคม 2558 

 4.5 แจ้งโรงเรียนในสงักัดและกลุ่ม หน่วย 
ศูนย์ ภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 1 เสนอขอ
ตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560 

ตุลาคม 2558 

 4.6 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดต้ังจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

พฤศจิกายน 2558 

 4.7 เสนอขอจัดต้ังจัดสรรงบประมาณงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปยัง สพฐ. 

พฤศจิกายน 2558 

 4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
บรหิารงบประมาณ/แจ้งคณะกรรมการ 

ตุลาคม 2558 

 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 4.9 ประชุมคณะกรรมการติดตามการ
บรหิารงบประมาณ 

ธันวาคม 2558  

 4.10 คณะกรรมการฯ ติดตามการบริหาร
งบประมาณ 

พฤศจิกายน 2558 
– กันยายน 2559 

 4.11 สรปุและรายงานผลการบรหิาร
งบประมาณ 

กันยายน 2559 

 
5. งบประมาณ    จ านวน  111,870  บาท 



104 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2562) 

 36,820 

1.1 สรปุประเด็นทิศทางของ
องค์กรและแนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษา                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- - 

1.2 แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการยกร่างและ
กลั่นกรองแผนปฏิบัตริาชการ         
4 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
ส าหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
38 คน ๆ ละ 115 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 38 คน  
คนละ 25 บาท  

4,370 
 
 

950 

1.3 จัดท าเอกสารรปูเล่ม
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี                
ฉบับสมบรูณ์และน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ฯ  ให้ความเห็นชอบ 

- - 

 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1.4 จัดพิมพเ์อกสารแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และเผยแพร่แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- ค่าจ้างจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสาร
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี 350 เลม่       
เล่มละ 90 บาท 

31,500 

1.5 เผยแพร่เอกสารใหบุ้คลากร
ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - 

2.จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 37,250 

2.1 ยกร่างแผนปฏิบัติการ - - 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 
ส่วนที่ 1 – 3  
2.2 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องเสนอโครงการ
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

- - 

2.3 แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองและ
พิจารณาโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้รบัผิดชอบโครงการ จ านวน 50 คน  
คนละ 25 บาท 

1,250 

2.4 แจ้งผลการกลั่นกรอง
โครงการใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและ
ปรับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ  

- - 

2.5 จัดท าร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

- - 

2.6 น าเสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาฯ 

- - 

2.7 จัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

- ค่าจ้างจัดพิมพเ์อกสารแผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน 200 เล่ม ๆ ละ 180 บาท 

36,000 

2.8 เผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และประชุมช้ีแจงแก่
รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม 
ทุกกลุม่ ผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- - 

 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 

2.9 ด าเนินงานตามแผน - - 
2.10 สรปุและรายงานผล - - 
3. จัดท ารายงานการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

 30,800 

3.1 แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบ
ข้อมูลผลการจัดท ารายงานการจัด
การศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 

- - 



106 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

พ.ศ.2558 
3.2 ประชุมคณะท างานจัดท า
รายงานการจัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
ส าหรับคณะท างาน จ านวน 20 คน ๆ 
ละ 140 บาท 

2,800 

3.3 จัดพิมพเ์อกสารรายงานการ
จัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

- ค่าจ้างจัดพิมพเ์อกสารรายงานการจัด
การศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2558 จ านวน 350 เล่ม ๆ  ละ 80 บาท 

28,000 

3.4 เผยแพร่เอกสารใหบุ้คลากร
ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - 

4. การบริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 7,000 

4.1 สพฐ.แจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณในส่วนของงบประจ า 

- - 

4.2 เขตพื้นที่การศึกษาฯ ก าหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วน
ของงบประจ า ประจ าปี 2559 

- - 

4.3 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการ
บรหิารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในส่วนของงบประจ า 

- - 

4.4 สพฐ.แจ้งกรอบวงเงิน
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

- - 

4.5 แจ้งโรงเรียนในสงักัดและกลุ่ม 
หน่วย ศูนย์ ภายใน สพป.อุทัยธานี 
เขต 1 เสนอขอตั้งงบประมาณปี 
พ.ศ.2560 

- - 

 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 

4.6 แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการพจิารณาจัดต้ัง
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบั
คณะกรรมการ จ านวน 20 คน ๆ ละ 
25 บาท 1 ครั้ง 

500 

4.7 เสนอขอจัดต้ังจัดสรร
งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- - 
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปยัง สพฐ. 
4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การบริหารงบประมาณ/แจง้
คณะกรรมการ 

- - 

4.9 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
การบริหารงบประมาณ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบั
คณะกรรมการ จ านวน 10 คน ๆ ละ 
25 บาท 2 ครั้ง 

500 

4.10 คณะกรรมการฯ ติดตาม
การบริหารงบประมาณ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการฯ
และพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 10 
คน ๆ ละ 120 บาท 5 วัน 

6,000 

4.11 สรปุและรายงานผล            
การบริหารงบประมาณ 

- - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ด าเนินการ
วางแผนบรหิารจัดการศึกษาโดยมี
เครื่องมือในการปฏิบัตริาชการและ
บรหิารจัดการศึกษา   

- ตรวจสอบผล                  
การปฏิบัตงิาน 
- ตรวจสอบเอกสารผล            
การด าเนินงาน 
 

- แบบตรวจสอบ 
- เอกสารผล                  
การด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดทุกแหง่มีแผน      
การด าเนินงาน  เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิด ทิศทาง และเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาและการ
บรหิารงบประมาณในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบเอกสารผล        
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

- แบบตรวจสอบ 
- เอกสารผล                  
การด าเนินงาน 
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และใหบุ้คลากรสามารถปฏิบัตงิาน
ให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบาย
เปูาหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 มีผล
การด าเนินงานส าหรบัเป็นข้อมูล           
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ข้ันพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

 
 
 
- การรายงานผล 
 
 
 
 
- การรายงานผล 

 
 
 
- แบบรายงานผล 
 
 
 
 
- เอกสารผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/โครงการ  การด าเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการ 

แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ, กลุม่นโยบายและแผน 



109 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ผู้รับผิดชอบ   นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ นางสาทิพย์ จริตรมัย ์
นางกัณณิกา ระบอบ นางกิง่แก้ว จรุงธนะกิจ   

    นางอรัญญา  จิวะชาติ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การน านโยบายด้านสังคมของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลยุทธ์  จุดเน้น มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ลงไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจที่รับผิดชอบของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้มีผลการปฏิบัติที่สอดคล้อง สนองตอบและ
สนับสนุนนโยบายของหน่วยงานระดับเหนือข้างต้น  

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  มีกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยเริ่มตั้งแต่
การทบทวนภารกิจและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทิศทาง และสภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์และค่านิยมองค์การรวมถึงกลยุทธ์ การจัดการ
ศึกษา การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มีกรอบทิศทางในการจัด
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/การติดตามของคณะกรรมการติดตามฯ การแก้ปัญหาและรายงานผล ในระบบรายงานต่าง 
ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระบวนการข้ันตอนดังกล่าว             ผู้ปฏิบัติ
ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้อง สนองต่อนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

ดังนั้น เพื่อให้นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการประสบความส าเร็จ เกิดผลอย่างจริงจัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อผลักดันให้การด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประสบผลส าเร็จตาม
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กรอบ แนวทางการด าเนินการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
จุดเน้นมาตรฐานส านักงานฯ และตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  บรรลุเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะ พร้อมมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ และ           
สร้างข้อตกลงการรายงานผลการด าเนินงานให้สามารถด าเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.3 เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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3.  เป้าหมาย 

3.1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เข้าใจกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน สามารถขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้น  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ให้บรรลุผลได้ตามเปูาหมาย อย่างชัดเจนทั่วถึงและ         
มีระดับคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ น าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา มีแนวทางการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ประชุม รอง ผอ.สพป. และ  

ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจกรอบแนวทางการ 
ด าเนินการฯ มอบหมายภารกิจ 
รายละเอียดตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
ส านักงานฯ 

  มีนาคม – เมษายน 
         2559 

นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ 
นางสาทิพย์ จริตรัมย ์
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ 
นางกัณณิกา ระบอบ 

 1.2 ประชุมเจ้าหน้าทีผู่้จัดเก็บข้อมูล 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง(เจ้าภาพหลกั/ 
ร่วม) และมาตรฐานส านักงานฯ 
เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียด  
กรอบแนวทางการด าเนินการ  
การรายงานผล และการตรวจติดตาม 

 มีนาคม – เมษายน 
        2559 

 1.3 สร้างความเข้าใจกรอบแนวทาง 
การด าเนินการฯแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เมษายน – มิถุนายน 
        2559 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 1.4 ประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/ 
หน่วย/ศูนย์ และผู้จัดเกบ็ข้อมลู 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง เพื่อรับทราบผล 
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และ 
เร่งรัดติดตามการด าเนินการเพือ่ให ้

พฤษภาคม, สิงหาคม 
2559 
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บรรลเุปูาหมาย รอบ 12 เดือน 
(ภายหลังรายงานผลรอบ 6 เดือน  
และ 9 เดือน) 

 1.5 จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน  
ส าหรับการตรวจติดตามจาก                 
คณะ สพฐ. 

 พฤษภาคม 2559 
  มิถุนายน 2559 
  สิงหาคม 2559 

 1.6 ติดตามผลการด าเนินการตาม 
รอบการรายงานผล จ านวน 2 ครั้ง  
(รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 

 พฤศจิกายน 2559 

 1.7 จัดท ารปูเล่ม ค ารับรองการ 
ปฏิบัติราชการ จ านวน 50 เล่ม 

 พฤษภาคม 2559 
 

2 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลการบรหิารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจ าป ี
งบประมาณ 2559 

  กุมภาพันธ์ 2559 
   มิถุนายน 2559 

นางอรัญญา  จิวะชาติ 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 ระยะ 
1. ช้ีแจงแบบติดตาม 
2. กลั่นกรองข้อมูลแบบติดตามฯ 
3. เตรียมการ ซักซ้อมการมาติดตาม
ของคณะติดตามฯ 

กุมภาพันธ์ 2559 
มิถุนายน 2559 

 
 

นางอรัญญา  จิวะชาติ 

 2.3 สรปุผลการด าเนินงานเพื่อ
รายงานต่อ สพฐ.(นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น มาตรฐาน และค ารับรอง) 

มีนาคม 2559 
พฤษภาคม 2559 
มิถุนายน 2559 
สิงหาคม 2559 

นางฐิตินันท์ สถิตพงษ ์
นางสาทิพย์  จริตรมัย ์
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ 
นางกัณณิกา  ระบอบ 
นางอรัญญา  จิวะชาติ 

5. งบประมาณ    จ านวน 60,400 บาท 
ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
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1.มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

 36,700 

1.1 ประชุม รอง ผอ.สพป. และ  
ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจกรอบแนวทางการ 
ด าเนินการฯ มอบหมายภารกิจ 
รายละเอียดตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
ส านักงานฯ 

- - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
- ผู้เข้าประชุม 25 คน ๆ ละ 140  
- บาท 1 วัน 

       3,500   
 

1.2 ประชุมเจ้าหน้าทีผู่้จัดเก็บ 
ข้อมูลตัวช้ีวัดตามค ารับรอง 
(เจ้าภาพหลกั/ร่วม) และมาตรฐาน
ส านักงานฯเพื่อสร้างความเข้าใจ
รายละเอียด กรอบแนวทางการ
ด าเนินการ การรายงานผล และ 
การตรวจติดตาม 

- - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
- ผู้เข้าประชุม 65 คน ๆ ละ 140  

บาท 1 วัน 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวน 50 
เล่ม ๆ ละ 300 บาท 

       9,100  
 
 
      15,000 

1.3 สร้างความเข้าใจกรอบแนวทาง 
การด าเนินการฯแก่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

                        -           - 

1.4 ประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ. 
กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และผูจ้ัดเกบ็ 
ข้อมูลตัวช้ีวัดตามค ารับรอง เพื่อ
รับทราบผล รอบ 6 เดือน และ  
9 เดือน และเร่งรัดติดตามการ
ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเปูาหมาย  
รอบ 12 เดือน(ภายหลงัรายงานผลรอบ  
6 เดือน และ 9 เดือน) 

- - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
- ผู้เข้าประชุม 65 คน ๆ ละ 140  

บาท 1 วัน              

       9,100   

 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1.5 จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน  
ส าหรับการตรวจติดตามจาก 
คณะ สพฐ. 

                 -           - 

2. การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงาน 

      23,700 
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการบริหารจัดการ 
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ 2559 

  

2.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 
ระยะ 
1. ช้ีแจงแบบติดตาม 
2. กลั่นกรองข้อมูลแบบติดตามฯ 
3. เตรียมการ ซักซ้อมการมา
ติดตามของคณะติดตามฯ 

ระยะที่ 1  ช้ีแจงแบบติดตาม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบั
คณะท างาน จ านวน 35 คน ๆ ละ 
140 บาท 
ระยะที่ 2  กลั่นกรองข้อมูล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบั
คณะท างาน จ านวน 35 คน ๆ ละ 
140 บาท 
ระยะที่ 3  เตรียมการและซกัซ้อมการ
มาติดตามของคณะติดตามฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบั
คณะท างาน จ านวน 35 คน ๆ ละ 
140 บาท 
- ค่าจ้างแบบรายงานผล จ านวน 50 เล่ม 
เล่มละ 150 บาท 

 
4,900 

 
 

 
4,900 

 
 
 
 

4,900 
 
 

7,500 
 

2.3 สรปุผลการด าเนินงานเพื่อ
รายงานต่อ สพฐ.(นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น มาตรฐาน และค ารับรอง) 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและรูปเลม่ 
 จ านวน 5 ชุด  ชุดละ 2 เล่ม 
รวม 10 เล่ม 

        1,500 

 
 
 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัดและ 
มาตรฐานได้ครบทุกตัวช้ีวัดและ 
มาตรฐานส านักงานฯ 

- ตรวจสอบการพจิารณา 
มอบหมายเจ้าภาพตัวช้ีวัด  
และมาตรฐานส านักงาน 

- แบบรายงาน 

2. ผลการประเมินผลค ารบัรอง - ตรวจสอบการรายงานจาก - ระบบ KRS และ ARS 
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การปฏิบัตริาชการประจ าปเีพิ่มข้ึน  ระบบKRS และ ARS 
3. ร้อยละ 80 ของมาตรฐานด้าน 
ส านักงานผ่านระดบัดีมาก และ 
จ านวนตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงาน มรีะดับคุณภาพ 4 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

- ตรวจสอบจากผล 
การประเมิน 

- แบบประเมิน 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 มีผล 
การประเมินระดับดี ดีมากและดีเยี่ยม 

- เอกสารผลการด าเนินงาน - เอกสารผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/โครงการ   นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบ   นายธงชัย มั่นสุข นายทวี ค าภาพัก 
นายอานันต์ พงเสาวภาคย์ นายมาก อ่อนผาง  
นายนิรันดร์ เกษรสรุิย์วงศ์ และนางจันทร์เพญ็ ทัศนียานนท ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
“ส านักงานมีระบบ โรงเรียนมีมาตรฐาน นักเรียนมีคุณภาพ” การด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ดังกล่าว นอกจากการด าเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ในระดับสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาก็เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์            
ที่ก าหนด โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ใฝุหาความรู้ มีทักษะการสื่อสาร 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้ช้ีแนะแนวทาง
ให้แก่ผู้อื่น ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์และสังคมได้  

กระบวนการนิเทศการศึกษามีส่วนส าคัญ ในการช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งเสร ิมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักส ูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และท้องถ่ิน การ
น าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ  ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง  ตลอดจนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  ระบบนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่จ ึงควรได้ร ับการพัฒนาให้ม ีความเข้มแข็ง   มี
กระบวนการนิเทศที่หลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง   

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา ให้ศึกษานิเทศก์ได้รั บ
การพัฒนาน าไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาด าเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนสถานศึกษาในการวางแผนการด าเนินงานวิชาการ 
 ๒.๒ เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนสถานศึกษาให้มกีารบรหิารหลกัสตูรและการเรียนการสอนอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดท างานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและ การ
เทียบโอน 
 ๒.๔ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
 ๒.๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาระบบนิเทศภายในและพัฒนาบุคลากร
ในทางวิชาการ 
 ๒.๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          
ที่มีมาตรฐาน 
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 ๒.๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนนิงานร่วมกัน 
 ๒.๘ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้รับ        
การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง รวมปีละ ๔ ครั้งต่อโรงเรียน 

๓.๒ โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ช้ีแจงแนวทางการ
นิเทศ และจัดท าเครือ่งมอืนิเทศและ
เครื่องมือประเมิน 

ตุลาคม ๒๕๕๘, 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

นายธงชัย มั่นสุข  
นายทวี ค าภาพักตร์  
นายอานันต์ พง
เสาวภาคย์  
นายมาก อ่อนผาง  
นายนิรันดร์  
  เกษรสุริย์วงศ์  
นางจันทร์เพญ็  
  ทัศนียานนท์  
 

2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
และการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๕๘ -
กันยายน ๒๕๕๙ 

3 ประชุมสัมมนา น าเสนอ รายงานผล
การนิเทศของศึกษานิเทศก์ กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ  
เดือนละ ๑ ครั้ง 

ตุลาคม ๒๕๕๘ -
กันยายน ๒๕๕๙ 

4 การพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ศึกษานิเทศก ์

กันยายน 2559 

5 สรปุและรายงานผล กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 90,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
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การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประชุมวางแผน ช้ีแจงแนวทาง
การนิเทศ และจัดท าเครื่องมือ
นิเทศและเครื่องมือประเมิน 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
๒๑ คนๆ ละ ๑๔๐ บาท ๒ วัน ๒ ครั้ง  
- ค่าวัสดุ การสร้างเครื่องมือนิเทศ 

๕,๘๘๐ 
 

๒,๐๐๐ 
2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม               
การด าเนินงานและการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการนเิทศติดตาม ๑๙ คน 
คนละ ๑๒๐ บาท ๑๐ วัน 
- ค่าชดเชยน้ ามันในการนิเทศติดตาม 
(กรณีรถราชการไมเ่พียงพอ) 

๒๒,๘๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

3. ประชุมสัมมนา น าเสนอ 
รายงานผลการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ กลุม่นิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ  เดือนละ ๑ ครัง้ 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
๒๑ คนๆ ละ ๑๔๐ บาท ๑๒ ครั้ง 
 

๓๕,๒๘๐ 
 
 

4. การพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของศึกษานิเทศก ์

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ัก และพาหนะในการ
เดินการเข้าร่วมพฒันา ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ศึกษานิเทศก์กับหน่วยงานอื่นที่ให้เบิก
จากต้นสงักัด  

๘,๒๔๐ 
 

 

5. สรุปและรายงานผล - ค่าจ้างจัดท าเอกสารรายงานผล          
๑๐ เล่มๆ ละ ๘๐ บาท 

๘๐๐ 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. สถานศึกษาทุกแหง่มกีารวางแผน 
การด าเนินงานวิชาการ การบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การวัดและประเมินผล        
ที่มีประสทิธิภาพ มีการพฒันาระบบ
นิเทศภายในและพฒันาบุคลากร
ในทางวิชาการ 

- การนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
- การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- การประชุม สรุป/รายงาน
ผลการด าเนินงานแต่ละเดือน 

- เครื่องมือนเิทศติดตาม
ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
- แบบประเมินผล            
การด าเนินงาน 
- แบบรายงาน 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ที่มีมาตรฐาน 
3. ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รบัการ
พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/โครงการ   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4 
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สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 3 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1  
ลักษณะโครงการ   ใหม ่
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายธงชัย มั่นสุข  นายทวี ค าภาพัก  

นางณฐกมล พูลเขตรกรม และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรคสาม 
ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับดูแล การบริหารและการจัดการศึกษา ด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและ                 การ
ด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

เพื่อให้การด าเนินงานในแต่ละด้านมีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายที่ทางคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในก ากับดูแลรับผิดชอบของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดของเขตพื้นที่การศึกษา จึงจัดให้มีโครงการในการนิเทศ ติดตาม ตามบทบาทหน้าที่ของ กตปน.ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดังกล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้มีคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1 
 2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1 
 2.2 เพื่อน าผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา        
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1  
ทุกโรงเรียน (84 โรงเรียน)  
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3.2 คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย) 

3.3. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ระบบ 
เครือข่าย) 

  3.3.1 ระบบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 11 กลุม่โรงเรียน 
  3.3.2 ระบบเครือข่ายครูวิชาการโรงเรียน 81 โรงเรียน 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ ทีป่รกึษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 

ธันวาคม 2558 - 
กันยายน 2559 

นายธงชัย มั่นสุข   
นายทวี ค าภาพัก  
นางณฐกมล พูลเขตรกรม 

2 
 

ประชุมอนกุรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (การปฏิบัติตามนโยบาย) 

ธันวาคม 2558 - 
กันยายน  2559 

3 ติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย (4 
งานหลกั) (ก.ต.ป.น. 9 คน         
รอง ผอ.สพป.4 คน ศน.18 คน 
บุคลากรใน สพป. 8 คน ) 

ธันวาคม 2558 - 
กันยายน  2559 

4 ประชุมคณะอนกุรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(เครือข่ายการพัฒนาด้าน
วิชาการกลุ่มโรงเรียน)  

ธันวาคม 2558 - 
กันยายน  2559 

5 
 

นิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ธันวาคม 2558 - 
กันยายน  2559 

6 สรปุผลและรายงานผลต่อเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 รายงานผลต่อ ก.ต.ป.น.  

 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
5. งบประมาณ    จ านวน 150,000 บาท 
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ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
ส าหรับผู้เข้าประชุมท่าน จ านวน 10 
คน ๆ ละ 140 บาท 3  ครั้ง   
- ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน ๆ ละ 500 บาท 3 ครั้ง 

4,200  
 
 

7,500  
 

2. ประชุมอนกุรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (การปฏิบัติตาม
นโยบาย) 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
ส าหรับผู้เข้าประชุม จ านวน 39 คน 
คน ๆ ละ 140 บาท 2  ครั้ง  
- ค่าปูายผ้า 2 ครั้ง 
- จัดท าเอกสารแนวการด าเนินงาน  
- จัดท ารูปเล่มแผนนิเทศการศึกษา  
ปี 2559 เสนอต่อ ก.ต.ป.น. 

10,920  
 
 

800 
4,500   
4,500 

 
3. ติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 
(4 งานหลกั) (ก.ต.ป.น. 9 คน         
รอง ผอ.สพป.4 คน ศน.18 คน 
บุคลากรใน สพป. 8 คน ) 

- ค่าชดเชยน้ ามันคณะกรรมการติดตาม
รวม 32 คน (แบ่งเป็น 4 คณะ ๆ ละ 8 
คน ใช้รถส่วนตัวคณะละ 2 คันต่อวัน            
รวมคณะละ 11 วัน) 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ทุกโรงเรียนในสงักัด (วันละ 64 ชุด  
11 วัน)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 28 คน                  
คนละ 120 บาท จ านวน 11 วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีเ่ป็น
บุคลากรภายนอก จ านวน 4 คน ๆ ละ  
500 บาท 11 วัน 
- ค่าจัดท ารายงานสรุปผล เข้าเลม่           
ต่อ ผอ.สพป.อน.1 และรายงานผลต่อ              
ก.ต.ป.น. 

30,000  
 
 
 

8,000 
 
 
 

36,960  
 

22,000 
 
 

4,500  
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รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(เครอืข่ายการ
พัฒนาด้านวิชาการกลุม่โรงเรียน)  

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
จ านวน 54 คน ๆ ละ 140 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารแนวการด าเนินงาน
ของอนุกรรมการฯ 
- ค่าปูายผ้า 

7,560 
 

2,880 
 

400  
5. นิเทศติดตาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนเิทศติดตามการ
ด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน 

4,680 

6. สรุปผลและรายงานผลตอ่         
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 รายงานผลต่อ   
ก.ต.ป.น.  

- - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. โรงเรียนในสังกัดได้รบัการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนเิทศ
การศึกษา ครบทกุโรงเรียน 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1            
มีเครือข่ายการพฒันาด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียน 

- ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
- นิเทศติดตามสนับสนุน
เครือข่ายการพัฒนาด้าน
วิชาการกลุ่มโรงเรียน  

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 
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งาน/โครงการ   สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                         เพื่อรองรบัการกระจายอ านาจ 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางมลฑา  สมบญุพูลพิพัฒน์ จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข  

นางอรทัย  เหลือช่าง นางสริิพรรณ  พิศาลสังฆคุณ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง                 
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา              
ข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่  10 กรกฎาคม 2550 โดย        
ใช้แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management=SBM)เป็นกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และให้คณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน          
การบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจหลักส าคัญ ส าหรับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management=SBM) ดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส่วนใหญ่   ยังไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบได้อย่างเต็มตามสมรรถภาพ  

ดังนั้น  เพื่อ เป็นการพัฒนาสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                
ให้สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กลุ่มนโยบายและแผนและ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้บูรณาการร่วมกันจัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สามารถปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
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 2.2 ยกระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการเข้ามาร่วมบริหารและจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงข้ึน           
 2.3 ให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management=SBM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ในสังกัดส านักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 20 โรงเรียน มีความเข้มแข็งและเข้ามา มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะท างาน มกราคม 2559 นางมลฑา   
  สมบุญพลูพิพฒัน์  
จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข  
นางอรทัย  เหลือช่าง  
นางสิรพิรรณ   
  พิศาลสังฆคุณ 
 

2 ประชุมคณะท างานเพือ่วางแผน       
การด าเนินงานพัฒนาสมรรถภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา                
ข้ันพื้นฐาน 

มกราคม 2559 
 
 

3 จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กุมภาพันธ์ 2559 
 

4 จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 
การมสี่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา              
ข้ันพื้นฐาน 

เมษายน 2559 
- 

พฤษภาคม 2559 
 

5 คณะท างานด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการมสี่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรกฎาคม 2559 
- 

สิงหาคม 2559 
 

6 สรปุรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2559 
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5. งบประมาณ    จ านวน 49,950 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. แต่งตั้งคณะท างาน - - 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อ              
วางแผนการด าเนินงานพฒันา
สมรรถภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรบั            
 ผู้เข้าประชุม จ านวน 10 คน ๆ ละ   
 25 บาท  

250 

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 - ค่าจัดท าเอกสารคู่มอืการปฏิบัติงาน 
 ของคณะกรรมการสถานศึกษา     
 ข้ันพื้นฐาน จ านวน 200 เล่ม ๆ ละ 
 40 บาท  

8,000 

4. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความ
เข้าใจการมีส่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะท างานและ 
 พนักงานขับรถ จ านวน 12 คน ๆ ละ 
 120 บาท 10 วัน  
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 90 คน 
คนละ 115 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 90 คน ๆ ละ 
25 บาท  

14,400 
 
 

10,350 
 
 

2,250 
 

5. คณะท างานด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการมสี่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานและพนักงาน 
 ขับรถยนต์ จ านวน 12 คน ๆ ละ 120 
 บาท/วัน รวม 10 วัน  
 

14,400 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  - ค่าจัดท ารูปเล่ม จ านวน 3 เลม่ ๆ ละ 
 100 บาท เป็นเงิน 

300 
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ข้ันพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจใน 
 บทบาทหน้าที่และเข้ามามสี่วนร่วม 
 ในการบรหิารจัดการศึกษาอย่างม ี
 ประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งผ่าน 
 เกณฑ์การประเมินตามแนวทาง 
 การบรหิารและการจัดการศึกษา 
 โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School  
 Based Management = SBM)  

- ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
- ติดตามประเมินผล 
 

- แบบประเมิน 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 
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งาน/โครงการ   ส่งเสริม พัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายธงชัย มั่นสุข นางอภิญญา ยิ้มพักตร์  

นายอุทัย แก้ววรสูตร  นางวรรณา รัตนจันทร์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย (1) การประเมินคุณภาพภายใน (2)การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา(3)การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ หมวด 1  ข้อ 5 ให้สถานศึกษาด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะหเ์อกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาและการนิเทศ ติดตามการประกัน 
คุณภาพของสถานศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาน้อยกว่าร้อยละ50 ที่จัดท ารายงานได้สอดคล้อง             
ตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ และยังมีสถานศึกษามากกว่าร้อยละ50 มีด าเนินการที่มี    
ความคลาดเคลื่อน ขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้เกิด
ปัญหาหลายด้าน เช่น ไม่มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานศึกษา ข้อมูลการรายงานไม่ได้เกิด
จากการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ ข้อมูลมีความขัดแย้ง ไม่สอดคล้อง การจัดท ารายงานผล             
การด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาเกิดความล่าช้าและประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการ
ปฏิรูปการศึกษาที่สถานศึกษาต้องเร่งด าเนินการส่งผลให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องตลอดมา  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาได้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องได้รับการช่วยเหลือแก้ไขตามสภาพปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดท าโครงการนี้  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงฯใหเ้กิดความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับ 
 2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนรบัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
2.4 เพื่อการสงัเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงฯของสถานศึกษา
ทุกแห่ง 
 3.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานศึกษา        
ทุกแห่ง 

3.3 เตรียมความพร้อมสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย เพื่อการประเมินภายนอกรอบสี่ 15 
โรงเรียน 

3.4 สังเคราะห์เอกสารรายงานผลการประเมินภายนอก รอบสามของสถานศึกษาในสังกัด 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 2553 นายธงชัย มั่นสุข  
นายทวี ค าภาพักตร์  
นายอานันต์  
  พงเสาวภาคย์  
นายมาก อ่อนผาง  
นายนิรันดร์  
  เกษรสุริย์วงศ์  
นางจันทร์เพญ็  
  ทัศนียานนท์  
 

 1.1 จัดท าเครื่องมอืติดตาม 
ตรวจสอบ 

พฤศจิกายน 2558 
 

 1.2 เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการ พฤศจิกายน 2558 
 1.3 จัดประชุมปฏิบัติการ

คณะกรรมการนเิทศ ติดตามและ
ประเมินฯ 

ธันวาคม 2558 
 
 

 1.4 ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
การด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ.2553 

มกราคม 2558 
 
 

 1.5 สรปุ/รายงาน มีนาคม 2558 
2 นิเทศ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 2.1 ประชุมคณะท างาน เมษายน 2559 
 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

ติดตามและประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เมษายน  2559 
 
 

 2.3 จัดท าเครื่องมอืนิเทศติดตามฯ เมษายน  2559 
 2.4 แจ้งก าหนดการนเิทศ ติดตาม

และประเมินฯสถานศึกษาทุกแห่ง 
เมษายน 2559 

 
 2.5 คณะกรรมการฯ ปฏิบัตกิารตาม

ก าหนดการ  
มิถุนายน - 

กรกฎาคม 2559 
 2.6 สรปุรายงานผลการนเิทศ สิงหาคม 2559  
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ติดตามฯ 
 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 เตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

 

 3.1 ประชุมคณะท างาน ธันวาคม 2558 
 3.2 ประชุม/อบรมผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู บุคลากรกลุม่เปูาหมาย 15 แห่ง 
และศึกษานิเทศกท์ุกคน 

ธันวาคม 2558 
 
 

 3.3 จัดท าเครื่องมอืการนเิทศ
ติดตามฯ 

ธันวาคม 2558 
 

 3.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลอืฯ 

ธันวาคม 2558 
 

 3.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
สถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย 15 แห่ง 

มกราคม 2559 – 
กุมภาพันธ์ 2559 

 3.6 จัดท ารายงาน นิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือสถานศึกษา กลุ่มเปูาหมาย 
15 แห่ง 

มีนาคม 2559 

4 สังเคราะห์เอกสารรายงานผลการประเมินภายนอก รอบ
สามของสถานศึกษาในสังกัด 

 4.1 รวบรวมเอกสาร ศึกษา 
วิเคราะหร์ายงานฯ 

ธันวาคม 2558 
 

 4.2 เสนอหัวข้อการศึกษาวิจัย  ธันวาคม 2558 
 4.3 เสนอแต่งตัง้/ประชุม

คณะท างานและทีป่รกึษา 
ธันวาคม 2558 

 
 4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์

ข้อมูล 
มกราคม - 

มีนาคม 2559 
 4.5 จัดท าต้นฉบับ/จัดท ารูปเลม่

รายงาน 
พฤษภาคม 2559 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 200,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
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การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 

1. ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 
2553 

 63,400 

1.1 จัดท าเครื่องมอืติดตาม 
ตรวจสอบ 

- จัดท าเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 
 

5,540 

1.2 เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการ - - 
1.3 จัดประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการนเิทศ ติดตามและ
ประเมินฯ 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างส าหรบั
จัดประชุม อบรม คณะกรรมการฯ/
คณะท างานจ านวน 204 คนๆละ 140 
บาท เวลา 1 วันเป็นเงิน  
- ค่าปูายผ้า 
- ค่าวัสดุฝึกส าหรับประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการนเิทศ ติดตามฯ จ านวน 
204 คน ๆ ละ 30 บาท 

28,560 
 
 
 

540 
6,120 

 

1.4 ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการฯ  
4 ทีม ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท 
43 วัน 

20,640 
 

1.5 สรปุ/รายงาน - ค่าจัดท าเอกสารสรุป/รายงาน      2,000 
2. นิเทศ ติดตาม และประเมิน
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 83,100 

2.1 ประชุมคณะท างาน - - 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- - 

2.3 จัดท าเครื่องมอืนิเทศติดตามฯ - ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมอืนิเทศ ติดตาม
และประเมิน 100 ชุด ๆ ละ 35 บาท 

3,500 

2.4 แจ้งก าหนดการนเิทศ ติดตาม
และประเมินฯสถานศึกษาทุกแห่ง 

- - 

2.5 คณะกรรมการฯ ปฏิบัตกิาร
ตามก าหนดการ  

- ค่าวัสดุ ส าหรับด าเนินโครงการฯ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการ     
นิเทศฯ 4 คน ๆ ละ 120 บาท 88 วัน 

10,000 
 

42,240 
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(จ านวน 88 โรงเรียน) 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 

 
21,760 

 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
2.6 สรปุรายงานผลการนเิทศ
ติดตามฯ 

- ค่าเอกสารสรปุรายงานส าหรับ
สถานศึกษาทุกแหง่ 
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปรายงานส าหรับ
เขตพื้นที ่

4,400 
1,200 

   

3. เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ก่อนรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

 37,540 

3.1 ประชุมคณะท างาน - - 
3.2 ประชุม/อบรมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย 15 แห่ง และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ส าหรบัผูเ้ข้าประชุม อบรม
และคณะท างาน 75 คน ๆ ละ 140 
บาท  
- ค่าปูายผ้า 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 
ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 
- ค่าวัสดุ มี 2 รายการ ดังนี ้
  1. วัสดุฝึกอบรม ส าหรับผู้เข้าประชุม
อบรม 75 คน ๆ ละ 50 บาท   
  2. วัสดุส าหรับด าเนินโครงการฯ 

10,500 
 
 
 

540 
7,200 

 
 

3,750 
 

3,000 
3.3 จัดท าเครื่องมอืการนเิทศ
ติดตามฯ 

- ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมอืนิเทศ 35 ชุด 
ชุดละ 50 บาท 

1,750 
 

3.4 เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการ/
ประชุมนิเทศ ก ากับ ติดตาม        
ช่วยเหลือฯ 

- - 

3.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
สถานศึกษากลุม่เปูาหมาย 15 แห่ง 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศฯ          
6 คน ๆ ละ 120 บาท 15 วัน 

10,800 

3.6 จัดท ารายงาน นิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือสถานศึกษา 
กลุ่มเปูาหมาย 15 แห่ง 

- - 
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รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
4. สังเคราะห์เอกสารรายงานผล
การประเมินภายนอก รอบสาม
ของสถานศึกษาในสังกัด 

 15,960 

4.1 รวบรวมเอกสาร ศึกษา 
วิเคราะหร์ายงานฯ 

- - 

4.2 เสนอหัวข้อการศึกษาวิจัย  - - 
4.3 เสนอแต่งตัง้/ประชุม
คณะท างานและทีป่รกึษา 

- ค่าอาหารกลางวันและเครือ่งดื่ม
คณะท างานและคณะทีป่รกึษา 7 คน  
คนละ 140 บาท จ านวน 2 ครั้ง          
2 วัน 

1,960 
 

4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล 

- ค่าจ้างบันทึกข้อมลูเอกสารรายงานผล
การประเมินภายนอกรอบสาม 90 
เล่มๆ ละ 120 บาท  
- ค่าวัสดุด าเนินโครงการฯ 

10,800 
 
 

2,000 
4.5 จัดท าต้นฉบับ/จัดท ารูปเลม่
รายงาน 

- เขียนรายงานเอกสารต้นฉบับ 
- ค่าจ้างจัดท ารปูเล่มเอกสารรายงาน 
จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 120 บาท 

- 
1,200 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งไดร้ับการ
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามกฎกระทรวงฯ2553 
 
2. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับ
การติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3. เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย 15 แห่ง ก่อนรับ  
การประเมินภายนอก รอบสี ่
 

- คณะกรรมการ นเิทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
 
 
- คณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษา 
 
- จัดประชุม อบรม ผู้บรหิาร    
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

- แบบนิเทศติดตาม
ตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพตาม 
กฎกระทรวงฯ 2553 
- แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 
 
 
- แบบประเมินการประชุม 
อบรม 
- แบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ช่วยเหลือ 
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 ช่วยเหลือ  
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
4. รายงานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพ เรื่อง การสังเคราะห์
รายงานผลการประเมินภายนอก 
รอบสาม ของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

- วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประมวลผล 
- เขียนรายงาน 
 

- แบบบันทึกข้อมลู 
- โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูล 
- รูปแบบการเรียนรายงาน
การวิจัย 
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งาน/โครงการ   การบริหารจัดการด้านระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบ     นางมลฑา  สมบญุพูลพิพัฒน ์นางยิ้มศรี เมอืงเหลือ   
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สถิติ ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการและการวางแผน            
จัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความส าคัญความจ าเป็นของข้อมูลสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดเก็บรวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ               ทาง
การ ศึกษา โดยมีฐ านข้อมูลกลางที่  ( OBEC DATA CENTER) ผ่านทางอินเตอร์ เน็ ต                     
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและเที่ยงตรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  1      
จึงด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  ในการบริหารจัดการและ              
การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการวางแผนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหม้ีข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษาที่ก าหนด สามารถให้บริการแก่ผูท้ี่จะน าไปใช้ประโยชน ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ  

2.2 เพื่อใหห้น่วยงานทุกระดบัน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจการวางแผนการศึกษา        
การบริหารงบประมาณและการจัดกรอบอัตราก าลัง  
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 84 โรงเรียน 3 
สาขา 
  3.2 โรงเรียน,ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี
ฐานข้อมูลเดียวกันและใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการบรหิารจัดการด้านการศึกษา  
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าข้อมลู ณ วันที่ 10 พฤศจกิายน 
2559 ในระดับโรงเรียน จ านวน 
84 โรงเรียน 3 สาขา 

พฤศจิกายน 2558 
 

นางมลฑา   
  สมบุญพลูพิพฒัน ์ 
นางยิ้มศรี เมอืงเหลือ  

2 จัดท าข้อมลูครุภัณฑ์โรงเรียน       
M-OBEC 

พฤศจิกายน 2558 
 

3 จัดท าข้อมลูสิง่ก่อสร้างโรงเรียน     
B-OBEC 

พฤศจิกายน 2558 
 

4 เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 
2558 ในระดับโรงเรียน จ านวน  
84 โรงเรียน 3 สาขา 

เมษายน 2559 
 

5 เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้ารบัการอบรม
ช้ีแจงการด าเนินงานจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พฤษภาคม 2559 
 

6 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เจ้าหน้าที่
จัดท าข้อมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2559 ในระดับโรงเรียน จ านวน 
84 โรงเรียน 3 สาขา จ านวน 2 รุ่น 

มิถุนายน 2559 
 

7 จัดท าข้อมลูสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการศึกษา (EMIS) 
-ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 
-ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษา   
 เพื่อปวงชน (EFA) 
-ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มิถุนายน  2559 
 
 
 
 

พฤศจิกายน  2559 
8 จัดท าเอกสารข้อมลูสารสนเทศเพื่อ

เผยแพร ่
กรกฎาคม 2559 

 
9 สรปุและประเมินผลโครงการ กันยายน 2559 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 39,260 บาท 
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ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. จัดท าข้อมลู ณ วันที่ 10 
พฤศจกิายน 2559 ในระดบั
โรงเรียน จ านวน 84 โรงเรียน         
3 สาขา 

- - 

2. จัดท าข้อมลูครุภัณฑ์โรงเรียน       
M-OBEC 

- - 

3. จัดท าข้อมลูสิง่ก่อสร้างโรงเรียน     
B-OBEC 

- - 

4. เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลสิ้นปี
การศึกษา 2558 ในระดับ
โรงเรียน จ านวน  84 โรงเรียน   
3 สาขา 

- - 

5. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้ารบัการอบรม
ช้ีแจงการด าเนินงานจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- - 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2559 ในระดับโรงเรียน 
จ านวน 84 โรงเรียน 3 สาขา 
จ านวน 2 รุ่น 

- - 

6. จัดท าข้อมลูสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารจัดการศึกษา (EMIS) 
- ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 
- ข้อมูลตามแบบสอบถาม
การศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 
- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
  1. ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน
และธุรการโรงเรียน จ านวน 119 คน 
คนละ 140 บาท 1 วัน 
  2. ส าหรับเจ้าหน้าที่และวิทยากร 
จ านวน 10 คน ๆ ละ 140 บาท 2 วัน  
- ค่าจัดท าเอกสารการฝึกอบรม 120 
เล่ม ๆ ละ 100 บาท 

 
16,660 

 
 

2,800 
 

12,000 

7. จัดท าเอกสารข้อมลูสารสนเทศ - ค่าจัดท าเอกสารข้อมลูเพือ่เผยแพร ่ 7,800 
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เพื่อเผยแพร ่ ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฯ
จ านวน 60 เล่มๆ ละ 130 บาท 

8. สรุปและประเมินผลโครงการ - - 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. หน่วยงานมีข้อมลูพื้นฐานทาง
การศึกษาเป็นฐานเดียวกัน สามารถ
ให้บรกิารแกผู่้เกี่ยวข้องและผู้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานทุกระดับน าข้อมลู             
ไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนจัด
การศึกษา การบริหารงบประมาณ 
และการจัดกรอบอัตราก าลัง 
 

- ความสมบูรณ์ของข้อมลู 
- ความรวดเร็วในการส่ง
ข้อมูล 
- การส ารวจ 
 
 
- ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ 
- การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

- แบบกรอกข้อมูล 
- ผลการรายงานทางระบบ
อินเตอรเ์น็ต 
 
 
- แบบประเมิน 
- เอกสารสรปุ รายงานผล 
การด าเนินการ 
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งาน/โครงการ   ตรวจเช็คและปรบัปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
    ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต ๑ 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายชิงชัย ทองไทย  นายสุพจน์ มธุรส  

นายประสาน อรุณศรสีุขสันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีหน้าที่ในการให้บริการ ส่งเสรมิ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสงักัด ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม
ทั้งสิ้นจ านวน ๘๗ โรงเรียน  

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพ มีความเจริญก้าวหน้า ทันต่อ         
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน                
ที่ก่อประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจเช็คและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
และใช้งานได้ดีครบทุกโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ดีครบทุกโรงเรียน 
๓.๒ โรงเรียนในสังกัดที่มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหลายเครือข่ายสามารถใช้งานได้ดี ทุก

เครือข่าย 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ด าเนินการ 
1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชิงชัย ทองไทย   

นายสุพจน์ มธุรส  
นายประสาน  
  อรุณศรีสุขสันต์ 
 

2 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ มกราคม ๒๕๕๙ 
3 ด าเนินงานโครงการ 

 
มกราคม – 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

5. งบประมาณ    จ านวน 19,100  บาท 
ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ - - 
2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ - - 
3. ด าเนินงานโครงการ 
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการ         
๓ คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน ๒๐ วัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน  
คนละ 120 บาท จ านวน ๒๐ วัน  
- ค่าวัสดุด าเนินงานโครงการ จัดซื้อ    
เครื่องมือการตรวจเช็คและเอกสาร 
แนะน า  
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 

๗,๒๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
โรงเรียนทัง้หมดจ านวน ๘๗ 
โรงเรียน ได้รับการปรบัปรุงแก้ไข
ระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตครบทกุ
โรงเรียน 
 
 
 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ 
- ตรวจเช็คระบบสญัญาณ 
- ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต 

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์       
ที่ใช้ส าหรบัการตรวจเช็ค
ระบบเครอืข่าย
อินเตอรเ์น็ต 
- แบบฟอร์มบันทึกการ
ตรวจเช็คระบบเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต 
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งาน/โครงการ    เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานด้านการเงินการคลงั  
    ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินตนา เนียมมา  นางประทวน บุญมั่น และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความ
เข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
การกระจายอ านาจ อย่างมีประสิทธิภาพ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดย
มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านแผน งบประมาณ การเงิน การคลัง มีความคล่องตัวในการ
บริหาร จัดการระบบงบประมาณที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจในการติดตาม ก ากับดูแล            การ
ปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นให้มีการจัดอบรมสัมมนา บุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government 
Procrement   : e-GP) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการก ากับติดตามและเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในอันที่จะส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งข้ึน  และกรมบัญชีกลางได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procrement   : 
e-GP) อย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร โดยลด
การเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้น้อยที่สุด โดยมีเปูาหมายให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันเฉพาะ
ข้ันตอนการส่งของ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการ โดยการ
พัฒนาระบบ e-GP นี้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า (Products Catalog) เพื่อรองรับการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐผ่านการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการพัฒนากระบวนการจัดซื้อ  จัดจ้างใหม่
ให้สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิจารณาประเภทของสินค้าและบริการ
แทนการพิจารณาวงเงินด้วยการก าหนดให้มีระบบ e-Bidding ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
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บริการที่มีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูง และระบบ e-Market ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริหารที่ไม่มีความซับซ้อน มีมาตรฐานชัดเจน หรือเป็นสินค้าทั่วไป  ซึ่งการพัฒนาระบบ e-GP 
จะช่วยสร้างมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ให้กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยเป็น
อย่างด ี
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ 

2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑ บุคลากรในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต ๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้องตาม
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติดียิ่งขึ้น 
 ๓.๒ รู้และเข้าใจปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 ๓.๓ เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และวางแผนงาน พัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางจินตนา เนียมมา  
นางประทวน บุญมั่น  
และคณะ 

2 ประชุมวางแผนเจ้าหน้าทีผู่เ้กี่ยวข้อง มกราคม ๒๕๕๙ 
3 รวบรวมเอกสารจัดท าคู่มือการ 

ฝึกอบรม 
มกราคม - 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
4 ด าเนินการจัดฝึกอบรม มีนาคม  ๒๕๕๙ 
5 ออกก ากบั ติดตาม สรปุผลรายงาน พฤษภาคม – 

สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
5. งบประมาณ    จ านวน  100,000  บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ - - 
2. ประชุมวางแผนเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ประชุมคณะกรรมการฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องฯ  ๒๕ คนละ ๆ ละ ๑๔๐
บาท ๒ ครั้ง 

๗,๐๐๐ 
 

3. รวบรวมเอกสารจัดท าคู่มือ       
การฝกึอบรม 

- ค่าจัดท าคู่มือ จ านวน ๑๘๐ เลม่                        
ราคาเลม่ละ ๒๔๐ บาท  

๔๓,๒๐๐ 
 

4. ด าเนินการจัดฝึกอบรม - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ส าหรบัผูเ้ข้ารบัการอบรม และ
เจ้าหน้าที่ และคณะวิทยากร จ านวน   
๑๙๐ คน ๆ ละ ๑๔๐ บาท ๒ วัน 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าจ้างท าปูาย 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าบริการห้องประชุม 

๕๓,๒๐๐ 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 
๕๔๐ 

๑๔,๔๐๐ 
๖,๐๐๐ 

5. ออกก ากบั ติดตาม  และ
สรปุผลรายงาน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะติดตาม  
- ค่าจัดท ารายงานผล 

๙,๐๐๐ 
 ๖๖๐ 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
๑. บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพสัดุอย่างถูกต้อง 
ตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
ต่าง ๆ และสามารถปฏิบัตงิานใน
ระบบได้ดีข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  

- ทดสอบความรู ้
 
 
 
 
 
- ทดสอบความรู ้
 

- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
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เขต ๑ สามารถรูป้ัญหา อุปสรรค  
ในการปฏิบัตงิาน ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. เป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตาม การวางแผน พัฒนางาน         
ได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาดียิ่งขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
- ติดตามการปฏิบัติงาน 

 
 
- แบบรายงานการติดตาม
การปฏิบัตงิาน 

 
งาน/โครงการ   การตรวจสอบภายใน 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน   
ผู้รับผิดชอบ      นางสาววัชนันท์ เดชอ าพร นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาลย์  
    นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1             
ทั้งด้านการตรวจสอบการเงินการบัญชี และการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตรวจสอบ
การด าเนินงาน และประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และมีระบบการบริหาร
จัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี และสามารถด าเนินการตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายที่ก าหนด 

2.2 เพื่อทราบประสิทธิภาพการด าเนินงานและการควบคุมทางการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 เพื่อสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลการด าเนินงาน และการเงินการบัญชี 
 2.4 เพื่อทราบว่าระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม 
 
3.  เป้าหมาย 
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3.1 กลุ่มภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 
 3.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 41 แห่ง 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
- ตรวจสอบการเงินการบัญชี 
รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS  
- ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงิน 
 
- ตรวจสอบการควบคุมทรัพยส์ิน 
 
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
- ตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย 

 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2559 

เมษายน – พฤษภาคม, 
กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2559 
เมษายน – 

พฤษภาคม 2559 
พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2558 
กันยายน 2559 

นางสาววัชนันท์  
  เดชอ าพร  
นางฉวีวรรณ  
  อนุตรชัชวาลย์  
นางกาญจนา  
  สมัครเขตการณ์ 
 

2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตรวจสอบสถานศึกษา 41 แห่ง 
- การเงินการบัญชี 
- การบริหารงบประมาณตาม
นโยบายสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดบัอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การควบคุมทรัพยส์ิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง 
- เงินรายได้สถานศึกษา 

ธันวาคม 2558 – 
มีนาคม 2559, 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2559 

 

3 ให้ค าแนะน าปรึกษา จัดท าสื่อ/
เอกสาร เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2558  – 
กันยายน 2559 
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5. งบประมาณ    จ านวน 33,840 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
- ตรวจสอบการเงินการบัญชี 
รายงานทางการเงินในระบบ 
GFMIS  
- ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงิน 
- ตรวจสอบการควบคุมทรัพยส์ิน 
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย 

- ค่าวัสดุ 5,000 

2. ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ตรวจสอบสถานศึกษา  
41 แห่ง 
- การเงินการบัญชี 
- การบริหารงบประมาณตาม
นโยบายสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การควบคุมทรัพยส์ิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง 
- เงินรายได้สถานศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ตรวจสอบและ
พนักงานขับรถยนต์ 4 คน 43 วัน     
วันละ 120 บาท 
- ค่าวัสดุ 
 

20,640 
 
 

6,000 
 

3. ให้ค าแนะน าปรึกษา จัดท าสื่อ/
เอกสาร เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

- ค่าวัสดุ 2,000 
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6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. การด าเนินงานด้านการเงินการ
บัญชีและสินทรัพย์ของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได้รับการตรวจสอบ 
1 ครั้ง ดังนี้  
- การเงินการบัญชี รายงานทาง
การเงินในระบบ GFMIS  
- การควบคุมทรัพยส์ิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง 
- ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย 
ได้รับการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 2 
เดือน 
2. การปฏิบัตงิานด้านบัญชีการเงิน
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1           
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง 1 ครั้ง 
3. ระบบการควบคุมภายในของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1          
ได้รับการประเมิน 1 ครั้ง 
4. สถานศึกษาจ านวน 41 แห่ง 
ได้รับการตรวจสอบตามที่ก าหนด 

- การตรวจสอบ 
- การติดตาม 

- แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
- แบบรายงานการติดตาม 
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งาน/โครงการ   เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
    ปี 2559 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ   
ผู้รับผิดชอบ     นางฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์  นางกัณณิกา  ระบอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑จะด าเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีแนวปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและมีแนวทางจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นเรื่องภัยพิบัติในหลักสูตรสถานศึกษา
รวมทั้งการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ซึ่งถูกก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้พิจารณาและเห็นสมควรจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่างๆที่อาจเกิดข้ึนเช่นอุทกภัยวาตภัยไฟปุาหรือดินถล่มซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
เด็กและเยาวชนและเพื่อเป็นการตอบสนองมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้มีการจัดต้ังศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สอดคล้องตามบริบทและตามสภาพของแต่ละสถานศึกษา 
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๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ การ เตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๒.๔ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์       
ภัยพิบัต ิ
 
 
 
3.  เป้าหมาย 

๓.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีศูนย์เตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 

๓.๒ สถานศึกษาทุกแหง่ มีแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
๓.๓ สถานศึกษาทุกแหง่ มีหน่วยเรียนรู้ การเตรียมความพรอ้มเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 
๓.๔ สถานศึกษามีการซ้อมแผนเตรียมความพรอ้มรบัมอืสถานการณ์ภัยพิบัต ิ

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ เตรียมความพร้อมและวางแผน ธันวาคม ๒๕๕๘ นางฐิตินันท์   
  สถิตย์พงษ์   
นางกัณณิกา ระบอบ 

๒ น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๓ ส ารวจสภาพลกัษณะภัยพิบัติที่
เกิดข้ึน ที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ พบปัญหาและหาสาเหตุ        
ที่เกิดภัยฯ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๔ ขยายผลใหทุ้กสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
อุทัยธานี เขต ๑ โดยการประชุม
ช้ีแจง และจัดท าแผนคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง /ต้นแบบ  

เมษายน - มิถุนายน
๒๕๕๙ 

 

๕ 
 

พัฒนาบุคลากร ,ผู้บริหาร  และครู 
โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
รวม ๑๐๐ คน 

เมษายน ๒๕๕๙ 
 

๖ จัดต้ังศูนย์เตรียมความพรอ้มเผชิญ เมษายน - มิถุนายน
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 สถานการณ์ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานีเขต ๑ และ
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ อ าเภอละ ๑ ศูนย์ 

๒๕๕๘ 
 

๗  สร้างเครือข่ายประสานงานกับ
หน่วยงานการเตรียมความพร้อมและ
การปูองกัน 

เมษายน - กันยายน
๒๕๕๙ 

 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๘ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการ
ให้สถานศึกษา จัดนิทรรศการการ
เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เมษายน-มิถุนายน
๒๕๕๙ 

 

 

๙ ซ้อมแผนการปูองกันภัยพิบัต ิ
ทางธรรมชาติ 

เมษายน – มิถุนายน
๒๕๕๙ 

๑๐ 
 

สรปุ,รวบรวม,ประเมินและรายงาน
ผลการดาเนินงาน 

กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 
5. งบประมาณ    จ านวน  47,005  บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประชุมเตรียมความพร้อมและ
วางแผน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการ จ านวน ๒๕ คน ๆ ละ 
๒๕ บาท 

๖๒๕ 

2. น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ
งบประมาณส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา               
ข้ันพื้นฐาน 

- - 

3. ส ารวจสภาพลักษณะภัยพบิัติ - - 
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ที่เกิดข้ึน ที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ พบปัญหาและหาสาเหตุ        
ที่เกิดภัยฯ 
4. ขยายผลใหทุ้กสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑  โดยการประชุม
ช้ีแจง และจัดท าแผนคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่อง /ต้นแบบ  

- - 

 
รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 

5. พัฒนาบุคลากร ,ผู้บริหาร   
และครู โดยการประชุมสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการ รวม ๑๐๐ คน 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม
ส าหรับผู้เข้าประชุม 100 คน ๆ ละ 
140 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๑๐ 
ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
เล่มละ ๑๕๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประชุม/         
การจัดท าสื่อคนละ ๘๐ บาท 

14,000 
 
 

๖,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 

6. จัดต้ังศูนย์เตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี
เขต ๑ และจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ อ าเภอ
ละ ๑ ศูนย์  

- - 

7. สร้างเครือข่ายประสานงานกบั
หน่วยงานการเตรียมความพร้อม
และการปูองกัน 

- - 

8. ส่งเสรมิใหส้ถานศึกษาจัด         
การเรียนรู้ด้านภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ โดยการให้สถานศึกษา 
จัดนิทรรศการการเตรียมความ
พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะส าหรับคณะ
ติดตามผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ๑๒ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
จ านวน ๒ วัน 
 

๒,๘๘๐ 



151 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

9. ซ้อมแผนการปูองกันภัยพบิัต ิ
ทางธรรมชาติ 

- - 

10. สรปุ,รวบรวม,ประเมินและ
รายงานผลการดาเนินงาน 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

๕๐๐ 

 
 
 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต ๑ มีศูนย์
เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
๒. สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนและ
แนวปฏิบัติของตนเองการเตรียม
ความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
๓. สถานศึกษา มีหน่วยการเรียนรู้ 
การเตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัตทิางธรรมชาติที่
สอดคล้องตามบริบทและตามสภาพ
ของแต่ละสถานศึกษา 
๔. มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ านวน ๔ 
ศูนย์ 
๕. สถานศึกษาน าร่องมกีารซ้อมแผน
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต ิ

- ตรวจตดิตาม สังเกต และ
สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
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งาน/โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ   
ผู้รับผิดชอบ     นางฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์  นางสาทิพย์  จริตรัมย์  

 นายสุเทพ จันทรป์ระจักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การที่สถานศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการงาน
ทั้งสี่ด้านของโรงเรียน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงาน
บุคคล การที่งานทั้ งสี่ด้านดังกล่าว จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี               
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่ ม ทุกท่าน ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ ง                     
ในการขับเคลื่อนกระบวนการบรหิารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนการน านโยบายการพัฒนาการศึกษาด้าน
อื่น ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงจัดให้มีโครงการนี้ข้ึน 
โดยมุ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  ให้มีความรู้เพิ่มพูน ทันสมัย          
ทันเหตุการณ์ เพื่อที่จะสามารถบริหารงานได้ถูกต้อง ประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม ให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษา 
อุทัยธานี เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการบริหาร 
การจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 
1 จ านวน 6 คน 

3.2 ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 9 คน 
3.3 ประธานกลุ่มโรงเรียน จ านวน 11 คน 
3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 88 คน  
3.5 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 คน 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประสานงานกลุ่มต่าง ๆ ในการจัด
พัฒนาประสิทธิภาพ 
- ผู้อ านวยการ / รองผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  
- ผู้อ านวยการกลุม่ 
- ประธานกลุ่มโรงเรียน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2559 

นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ 
นางสาทิพย์ จริตรัมย์  
นายสุเทพ จันทร์ประจกัษ์ 

2 ด าเนินการตามโครงการ 
2.1 ประชุมพฒันาประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการแก่รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ละ 1 

ตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2559 
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ครั้ง จ านวน 4 – 5 ครั้ง / เดือน 
รวม 40 ครั้ง 

 2.2 ประชุมพฒันาประสิทธิภาพ 
การบริหารแก่รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ประธานกลุ่ม
โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เดือนละครั้ง วันอังคารแรกของเดือน 
จ านวน 12 ครั้ง 

ตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2559 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 2.3 ประชุมพฒันาประสิทธิภาพ 
การบริหารแกผู่้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 2 เดือน/ครัง้ 
จ านวน 6 ครั้ง 

ตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2559 

 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 96,160 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ประสานงานกลุ่มต่าง ๆ ในการ
จัดพัฒนาประสิทธิภาพ 
- ผู้อ านวยการ / รองผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  
- ผู้อ านวยการกลุม่ 
- ประธานกลุ่มโรงเรียน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 

- - 
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- เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
2.1 ประชุมพฒันาประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการแก่รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง จ านวน 4 – 5 ครั้ง / 
เดือน รวม 40 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
17 คน ๆ ละ 25 บาท 40 ครั้ง  

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
2.2 ประชุมพฒันาประสิทธิภาพ 
การบริหารแก่รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ประธานกลุ่ม
โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เดือนละครั้ง วันอังคารแรกของ
เดือน จ านวน 12 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
28 คน ๆ ละ 25 บาท 12 ครั้ง 
 

8,400 
 

2.3 ประชุมพฒันาประสิทธิภาพ 
การบริหารแกผู่้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษา
อุทัยธานี เขต 1 ผู้อ านวยการกลุม่ 
และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง 2 
เดือน/ครั้ง จ านวน 6 ครั้ง 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
จ านวน 116 คน ๆ ละ 140 บาท 
จ านวน 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 
116 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
ครั้ง 
 

64,960 
 
 

5,800 
 
 
 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผู้บรหิารโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารงาน และการน านโยบาย 

- สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมอบรม 
 
 
 

- แบบสอบถาม 
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ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม         
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. การบริหารงานของโรงเรียนใน
สังกัด รวมทั้ง รองผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
ผู้อ านวยการกลุม่ มีประสทิธิภาพ 

 
 
- การติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียน 

 
 
- แบบประเมินผล 

 
 
 
 
 
งาน/โครงการ   ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 1  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ     นายธงชัย  มั่นสุข และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การวิจัย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้ การวิจัยยังเป็นกระบวนการ
สืบค้นข้อมูล เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และ
การนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เล็งเห็นแล้วว่างานวิจัยจะสง่ผลต่อ
คุณภาพการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ประการส าคัญบุคลากรให้ความสนใจการจัดท าวิจัยน้อยมาก อีกทั้ง
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดจัดท าวิจัยเพิ่มมากข้ึน เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาใน
สังกัด 

2.2 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษา  มี
ผลงานวิจัยรองรับเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ ธันวาคม 2558 นายธงชัย  มั่นสุข  
และคณะ 2 ประชาสมัพันธ์ใหบุ้คลากรจัดท า

งานวิจัย 
มกราคม 2559 

3 ด าเนินการจัดท างานวิจัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาและการบรหิาร 
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 และส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด
จัดท างานวิจัย 

มกราคม – สิงหาคม 
2559 

4 ติดตามและประเมินผล มกราคม – สิงหาคม 
2559 

5 รวบรวมผลงานวิจัย กันยายน 2559 
 
5. งบประมาณ    จ านวน  50,000 บาท 

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
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การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ขออนุมัติโครงการ - - 
2. ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
จัดท างานวิจัย 

- - 

3. ด าเนินการจัดท างานวิจัย         
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและ        
การบริหาร จัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี  เขต 1 
และสง่เสรมิและสนับสนุนให้
บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด
จัดท างานวิจัย 

- สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดท า
วิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษา 

50,000 

4. ติดตามและประเมินผล - - 
5. รวบรวมผลงานวิจัย - - 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด มงีานวิจัย         
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา              
ไม่น้อยกว่า 35 งาน 

- การประเมินผล 
 

- แบบประเมิน 
- ผลงานการวิจัย 
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งาน/โครงการ   เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์คณะบุคคลและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/จุดเน้นที่ 3 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล  กลุม่นโยบายและแผน 
    กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมวล เรอืงศรี นางมลฑา สมบญุพลูพิพฒัน์    

นายธงชัย  มั่นสุข และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้          
การก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์คณะบุคคล องค์กรส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิรูปและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,  คณะอนุกรรมการ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา,  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ต้อง



160 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  สู่ความส าเร็จตามเปูาหมายต่อไป 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อระดมความคิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ให้เพิ่มข้ึนตามสภาพบริบทพื้นที่อย่างเหมาะสมและ                
มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์อันดีและเกิดความร่วมมือ ร่วมใจของ
บุคลากรและองค์คณะบุคคล 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 17 คน 
3.2 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 9 คน 
3.3 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนเิทศการศึกษา จ านวน 8 คน 
3.4 บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 12 คน  

ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1,  
ผู้อ านวยการกลุ่ม  ผู้อ านวยการหน่วย  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ   
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าและเสนอโครงการ พฤศจิกายน - 
ธันวาคม  2558 

นายประมวล เรอืงศรี  
นางมลฑา   
  สมบุญพลูพิพฒัน์    
นายธงชัย มั่นสุข 
และคณะ 
 

2 คณะท างานประชุมวางแผนเพื่อ
เตรียมการพฒันา 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์  2559 

3 แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ มีนาคม – เมษายน  
2559 

4 ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลและ 
บุคลากรเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2559 

5 ประเมินและรายงานผล สิงหาคม – กันยายน  
2559 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 150,000 บาท  

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
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การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. จัดท าและเสนอโครงการ - - 
2. คณะท างานประชุมวางแผน
เพื่อเตรียมการพฒันา 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
15 คน ๆ ละ 140 บาท 1วัน 

2,100 

3. แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ - - 
4. ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล
และบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา 

- จัดถ่ายเอกสารเข้ารปูเล่ม  60 เล่ม       
เล่มละ 100 บาท 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 56 คน 5 มื้อๆ ละ 200 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 56 คน  
4 มื้อๆ ละ 50 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถ 1 คัน 2 วันๆ ละ 
17,000 บาท                

6,000 
 

56,000  
 
 
 

11,200  
 

34,000 
 

 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
 - ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 

บาท 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้  (เหมาจ่าย)    
- ค่าที่พัก  56 คนๆ ละ 600 บาท       
- ค่าปูายผ้า                       

3,600  
 

2,960  
33,600  

540 
5. ประเมินและรายงานผล - - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 90 ของบุคลากรและ         
องค์คณะบุคคลทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ       
ของเขตพื้นที่การศึกษาสูม่าตรฐาน        
ที่ก าหนด 

- การประเมินผล - แบบประเมิน 
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งาน/โครงการ   พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 4  
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพป. กลยุทธ์ที่ 4/ จุดเน้นที่ 3 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นางมลฑา สมบุญพลูพิพฒัน์ นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน ๒๕๕9 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึง
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เกี่ยวกับการมุ่งมั่นส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาคให้มีคุณธรรม น าความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลบรรลุ
เปูาหมายมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
ทุกด้าน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ  ทักษะความรู้ และ
ประสบการณ์ของบคุลากรในทุกระดับให้สามารถบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทีมงานที่
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เข้มแข็งที่จะใช้ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องสนองตอบ
นโยบาย และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบังเกิดผลส าเร็จโดยจะต้องมีปัจจัยส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว อย่างพอสมควรกับความจ าเป็น  จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีงบประมาณส าหรับไปราชการ  ศึกษา  อบรม  ดูงาน และ    ค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นอื่น ๆ  

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดมีทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1  มีความรู้ความความสามารถ  มีทักษะ ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้วยการ ไปราชการ   
ศึกษา  อบรม  ดูงาน  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส่วนราชการอื่นที่จัดให้
ความรู้  ทักษะกระบวนการ   
 3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ส าหรับ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีท ักษะ  ความรู ้ความสามารถและ                
มีมาตรฐานทางวิชาชีพสูง 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 พิจารณาและจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ตุลาคม 2558 นางมลฑา  
  สมบุญพลูพิพฒัน์  
นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ 
 

2 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วนของการปฏิบัติราชการ/
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559 

3 พิจารณาและวิเคราะห์                       
ความส าคัญ ความถูกต้อง                 
ตามระเบียบ เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
พิจารณาอนุมัติ 

ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559 

4 แจ้งผลการอนุมัติให้                
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 

ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559 

5 สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2559 
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5. งบประมาณ    จ านวน 115,085 บาท  

ใช้งบประมาณจากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได้รับจัดสรรตามปกติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม         
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นค่า
วัสดุและค่าน้ ามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. พิจารณาและจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- โครงการและกิจกรรมตามภารกิจ     
ที่เรง่ด่วนและจ าเป็น 

115,085 

2. วิเคราะห์ความต้องการจ าเปน็
เร่งด่วนของการปฏิบัติราชการ/
ปฏิบัติงาน 

- - 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
3. พิจารณาและวิเคราะห์                       
ความส าคัญ ความถูกต้อง                 
ตามระเบียบ เพื่อน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 พิจารณาอนุมัต ิ

- - 

4. แจ้งผลการอนุมัติให้                
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 

- - 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสงักัด มีความรู้ ความสามารถ              

- การรายงานการปฏิบัติงาน 
 

- แบบรายงาน 
การปฏิบัตงิาน 
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มีทักษะ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน        
ด้วยการไปราชการ  ศึกษา  อบรม  
ดูงานตามที่หน่วยงานต้นสังกัด       
และส่วนราชการอื่นทีจ่ัดให้ความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1              
ใช้ทรัพยากรที่มีอยูส่ าหรับพัฒนา 
การบริหารจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะ ความรู้
ความสามารถและมีมาตรฐานทาง
วิชาชีพสูง 

 
 
 
 
 
 
- การรายงาน 
 
 
 
 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 
คณะท างานและคณะผู้จดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน 
 
ท่ีปรึกษา 
     1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
     2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ทุกท่าน 
     3. ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุม่  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
         และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. นายศักดา แสงทอง      ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 2. นายบรรพต เหมอืนทอง      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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 3.  นายธวัช ธัญญกรรม      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 
 4. นายประเทือง เจตกสิกรณ์           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 5. นายจ านงค์  เช้ือชวด      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 6. นายนเรศ  ภุมมา       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 
 7. นายปฏิภาณ วงศ์กาญจนา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ใน กพท. 
 8. นายสมชัย อ าภา กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ใน กพท. 
 9. นายบรรเทา อินทสุวรรณ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน กพท. 
 10. นายกฤษณ์  สังเต็ม กรรมการผู้แทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบรหิารการศึกษา ใน กพท. 
 11. นายสมชาย แกว่นธัญกรณ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. 
 12. นายบัญชา เสมากูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. 
 13. นายสนั่น ไล้สมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน อ.ก.ค.ศ. 
 14. นายณัทชัย ในเย็น ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. 
 15. นายประสิทธ์ิ อรุณศรสีุขสันต์ ผู้แทนผูบ้รหิารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. 
 16. นายธวัช ทองสุกดี ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. 
 17. นายวิเชียร จรุงธนะกจิ ผู้แทนผูบ้รหิารสถานศึกษาของรัฐ ใน กตปน. 
 18. นายสิทธิศักดิ์ ชาติบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยใน กตปน. 
 19. นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานใน กตปน. 
 20. นายประมวล เรอืงศร ี ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 21. นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 22. นางจินตนา เนียมมา ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 23. นางสาวสุภาวดี มากม ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 24. นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 25. นางสาววัชนันท์ เดชอ าพร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 26. นายชิงชัย ทองไทย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 27. นางมลฑา สมบญุพลูพิพฒัน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 28. นางอรทัย เหลือช่าง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 29. นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก ์
 30. นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก ์
 31. นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก ์
 32. นางสาวจงกลนี จันทรงัษ์ ศึกษานิเทศก ์
 33. นายทวี ค าภาพัก ศึกษานิเทศก ์
 34. นางสุริยา วรสิทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 35. นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 36. นายด ารงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 37. นางเมธินี จงรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
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 38. นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 39. นางสาทิพย์  จริตรัมย ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 40. นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 41. นางสาวอุทุมพร  อุ่นต้ิว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 42. นางประทวน บุญมั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 43. นางกิ่งแก้ว จรงุธนะกจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
 44. นางอรัญญา จิวะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 45. นางยิ้มศรี บุญเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 46. นายเสนห่์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 47. จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 48. นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 49. นางมณฑาณี  ด้วงช่ืน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการ 

1. นายศักดา แสงทอง      ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 2. นายบรรพต เหมอืนทอง      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 3.  นายธวัช ธัญญกรรม      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 
 4. นายประเทือง เจตกสิกรณ์           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 5. นายจ านงค์  เช้ือชวด      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 6. นายนเรศ  ภุมมา       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
      7. นายประมวล เรืองศร ี ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 8. นายธงชัย มั่นสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 9. นางมลฑา สมบญุพลูพิพฒัน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 10. นางอรทัย เหลือช่าง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 11. นางจินตนา เนียมมา ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 12. นางสาวสุภาวดี มากม ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 13. นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 14. นางสาววัชนันท์ เดชอ าพร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 15. นายชิงชัย ทองไทย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 29. นางรัชนีกร จลุพรรค์ ศึกษานิเทศก ์
 30. นายนิรันดร์ เกสรสรุิย์วงศ์ ศึกษานิเทศก ์
 31. นายอานนัต์ พงศ์เสาวภาคย์ ศึกษานิเทศก ์
 32. นางอภิญญา  ยิ้มพักตร ์ ศึกษานิเทศก ์
 33. นายทวี ค าภาพัก ศึกษานิเทศก ์
      34. นายมาก  อ่อนผาง ศึกษานิเทศก ์
 35. นางกิ่งแก้ว จรงุธนะกจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
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 36. จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
  คณะท างานเรียบเรียงข้อมูล/จัดท าต้นฉบับ/ตรวจต้นฉบับ/จัดท ารูปเล่ม/ออกแบบรูปเล่ม 
 1. นายธวัช  ธัญญกรรม      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

     อุทัยธานี เขต 1 
      2. นางมลฑา สมบุญพูลพพิัฒน์    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
      3. นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกจิ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
 4. จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


