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ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพศึกษำ โดยเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับ             
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ซ่ึงได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้องและก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท พัฒนำ
คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค ์กลยุทธ์ ค่ำนิยมองค์กร จุดเน้น/ตัวชี้วัด งบประมำณ/โครงกำร และกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
กำรระดมควำมคิดเห็น และให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนข้อมูลสถิติ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้ผู้เรียนให้ได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำร
พัฒนำกำรศึกษำต่อไป   
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ตั้งขึ้นตำมที่ได้มีกำรประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 เพ่ือบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ         
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ประกอบกับมำตรำ 33 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำ ของสภำกำรศึกษำเมื่อครำวประชุมครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่  17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร                
เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 
2554 และก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้ งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ     
จ ำนวน 62 เขต ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ 
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
  2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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  8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ  
  11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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 สภำพทำงภูมิศำสตร ์

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี  
เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต ำบลบำงมัญ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000  มีสถำนศึกษำในสังกัด 
จ ำนวน  26 โรงเรียน กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ดังนี้  

 

จังหวัดสิงห์บุร ี
 

  จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมำณ  822.478  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  514,049 ไร่  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท และ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดอ่ำงทอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท  และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หน่วยกำรปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น  6 อ ำเภอ  ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  2. อ ำเภอบำงระจัน  3. อ ำเภอค่ำยบำงระจัน   
  4. อ ำเภอพรหมบุรี  5. อ ำเภอท่ำช้ำง   6. อ ำเภออินทร์บุรี 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  จ ำนวน  12  โรงเรียน  จ ำนวนนักเรียน  6,952  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จังหวัดอ่ำงทอง 

 

จังหวัดอ่ำงทองเป็นพ้ืนที่รำบลุ่มภำคกลำง ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครมำตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 32 (บำงปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทำงประมำณ 108 กิโลเมตร และเส้นทำงเรือตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำถึง
ตลำดท่ำเตียนระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้ำงตำมแนวทิศ
ตะวันออกถึง ทิศตะวันตกและส่วนยำวตำมแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ  40  กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 968.372 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  605,232.5  ไร่ และมีอำณำเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หน่วยกำรปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น  7  อ ำเภอ ประกอบด้วย 
     1. อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง   2. อ ำเภอไชโย  3. อ ำเภอป่ำโมก 
          4. อ ำเภอโพธิ์ทอง   5. อ ำเภอแสวงหำ 6. อ ำเภอวิเศษชัยชำญ 

    7. อ ำเภอสำมโก้ 
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ ำนวน 14 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 11,049  คน 
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อ.โพธิ ิ ทอง

อ.วิ เศษชิ ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกิ 

อ.ปิ าโมก

อ.เมิ องอิ างทอง

โรงเริ ยนแสวงหาวิ ทยาคม

โรงเริ ยนอิ างทองปิ ทมโรจนิ วิ ทยาคม

โรงเริ ยนสตริ อิ างทอง

โรงเริ ยนโยธิ นบิ รณะ

โรงเริ ยนราชสถิ ตยิ วิ ทยา

โรงเริ ยนปาโมกขิ วิ ทยาภิ มิ 

โรงเริ ยนบางเสดิ จวิ ทยาคม

โรงเริ ยนโพธิ ทอง"จิ นดามณิ "

โรงเริ ยนโพธิ ิ ทองพิ ทยาคม

โรงเริ ยนริ ิ วหวิ าวิ ทยาคม

โรงเริ ยนวิ เศษไชยชาญ"ติ นติ วิ ทยาภิ มิ "

โรงเริ ยนวิ เศษชิ ยชาญวิ ทยาคม

โรงเริ ยนไผิ วงวิ ทยา

โรงเริ ยนสามโกิ วิ ทยาคม

N

EW

S

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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                             ผูบ้ริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 
 

 

1. นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  
 

2. นำยสมบัติ ล้อจงเฮง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  

 

 
 

                                      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม / หน่วย 
 

 
1. นำงหัทยำ  เข็มเพ็ชร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

2. นำงอรุณี  กลับดี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

3. นำงสำวอุสำ กลับหอม   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  

4. นำงบุณยนุช ธรรมสอำด  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  

5. นำงกมลชนก  ศรีภักดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

6. นำงสุรำงค์  นกสี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  

7. นำงสำวญำณิศำ แสงสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

8. นำยศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 

9. นำงพรรณทิพำ ตรีธนะ ศรีหำนำม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

10. นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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 กำรปกครอง ประชำกรและแรงงำน   
     3.1 กำรปกครอง  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่ำงทอง  
  

จังหวัด เขตกำรปกครอง 
อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. อบต. เทศบำลเมือง/ต ำบล 

สิงห์บุรี 6 43 364 1 33 8 
อ่ำงทอง 7 73 519 1 43 21 

รวม 13 116 883 2 76 29 
 

ที่มำ :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2564 
 

    3.2 ประชำกร จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง มีประชำกรทั้งสิ้น 481,180 คน แบ่งเป็นเพศชำย 229,629 
คน เพศหญิง 251,551 คน  
 

พื้นที่ จ ำนวนประชำกร (คน) 
ชำย หญิง รวม 

ประเทศ 32,359,030 33,822,952 66,181,982 

สิงห์บุรี          97,567          107,777 205,344 

อ่ำงทอง         132,062          143,774 275,836 

รวมประชำกร 2 จังหวัด        229,629         251,551  481,180 
 

ที่มำ :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2564 
   

  3.3 แรงงำน จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่ำงทอง  
 

พื้นที่ จ ำนวนผู้อยู่ใน 
ก ำลังแรงงำน (คน) 

จ ำนวนผู้มีงำนท ำ 
(คน) 

จ ำนวนผู้ว่ำงงำน 
(คน) 

จ ำนวน 
ผู้ที่รอฤดูกำล (คน) 

สิงห์บุรี 112,173 108,738 3,435  

อ่ำงทอง 143,627 142,062 1,565 233 

รวม 255,800 250,800 5,000 233 
 

 ที่มำ :  รำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด 2564 : แรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี, แรงงำนจังหวัดอ่ำงทอง 
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  ข้อมลูพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ  (ณ วันที่ 25 มถิุนำยน 2564)  
 

 ข้อมูลสถำนศึกษำในสังกัด 
    ปีกำรศึกษำ 2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีสถำนศึกษำในสังกัด      
จ ำนวน 26 โรงเรียน  ดังนี้ 

 จ ำนวนโรงเรียนแยกตำมขนำด 
จังหวัด ใหญ่พิเศษ 

(2,500 ขึ้น
ไป) 

ใหญ่ 
(1,500 - 2,499) 

กลำง 
(500 - 1,499) 

เล็ก 
(1 - 499) 

รวม 
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นักเรียน 

สิงห์บุรี 1 - 2 9 12 7,066 
อ่ำงทอง 2 - 4 8 14 11,061 

รวม 3 - 6 17 26 18,127 
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

หมำยเหตุ  กำรแบ่งขนำดโรงเรียน หรือสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
             ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  2549  แบ่งเป็น  4 ระดับ ดังนี้ 

1. โรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1 – 499 คน 
2. โรงเรียนขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  500 – 1,499 คน 
3. โรงเรียนขนำดใหญ่ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1,500 – 2,499 คน 
4. โรงรียนขนำดใหญ่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  2,500 คน 

 

ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล 25  มิถุนำยน 2564 เทอม 1/2564) 

ชั้น ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 
ม.1 1,644 1,696 3,340 100 
ม.2 1,666 1,712 3,378 101 
ม.3 1,667 1,870 3,537 104 

รวม ม.ต้น 4,977 5,278 10,255 305 
ม.4 1,106 1,669 2,775 90 
ม.5 996 1,613 2,609 90 
ม.6 937 1,551 2,488 89 

รวม ม.ปลำย 3,039 4,833 7,872 269 
รวมทั้งสิ้น 8,016 10,111 18,127 574 

                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุร ี

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน
ห้องเรียน 

ขนำดโรงเรียน 

1 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2,836 75 ใหญ่พิเศษ 
2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,330 40 กลำง 
3 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 1,049 29 กลำง 
4 ท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 381 15 เล็ก 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี 354 15 เล็ก 

6 
สิงหพำหุ “ประสำนมิตร
อุปถัมภ์” 

เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 336 13 เล็ก 

7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 221 11 เล็ก 
8 ศรีวินิตวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 165 6 เล็ก 
9 พรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุรี 154 9 เล็ก 
10 ทองเอนวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 113 8 เล็ก 
11 หัวไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 72 6 เล็ก 
12 บ้ำนแป้งวิทยำ พรหมบุรี สิงห์บุรี 55 7 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 7,066 234  
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน จังหวัดอ่ำงทอง 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน
ห้องเรียน 

ขนำดโรงเรียน 

1 สตรีอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,988 81 ใหญ่พิเศษ 
2 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,836 75 ใหญ่พิเศษ 
3 วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำ

ภูม”ิ 
วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,442 41 กลำง 

4 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 1,111 29 กลำง 
5 ปำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก อ่ำงทอง 622 19 กลำง 
6 สำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ อ่ำงทอง 584 18 กลำง 
7 แสวงหำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 474 16 เล็ก 
8 บำงเสด็จวิทยำคม ป่ำโมก อ่ำงทอง 223 11 เล็ก 
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน
ห้องเรียน 

ขนำดโรงเรียน 

9 รำชสถิตย์วิทยำ ไชโย อ่ำงทอง 218 15 เล็ก 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 171 11 เล็ก 
11 วิเศษชัยชำญวิทยำคม วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 125 6 เล็ก 
12 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 118 6 เล็ก 
13 ไผ่วงวิทยำ สำมโก ้ อ่ำงทอง 76 6 เล็ก 
14 โพธิ์ทองพิทยำคม โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 73 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่ำงทอง 11,061 340  
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

 ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสถำนศึกษำ (จังหวัดสิงห์บุรี)   

 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ไม่มีวิทย
ฐำนะ 

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ รวมทั้งหมด 

1 ค่ำยบำงระจันวิทยำ 11 3 6 - 20 
2 ทองเอนวิทยำ 6 3 4 - 13 
3 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 17 3 5 - 25 
4 บำงระจันวิทยำ 28 12 17 - 57 
5 บ้ำนแป้งวิทยำ 10 - 3 - 13 
6 พรหมบุรีรัชดำภิเษก 6 3 4 - 13 
7 ศรีวินิตวิทยำคม 11 - 1 - 12 
8 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ 7 7 1 - 15 
9 สิงห์บุรี 46 43 59 - 148 

10 
สิงหพำหุ “ประสำน
มิตรอุปถัมภ์” 

11 6 3 - 20 

11 หัวไผ่วิทยำคม 7 1 4 - 12 
12 อินทร์บุรี 34 18 17 1 70 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 194 99 124 1 418 
 

   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จังหวัดอ่ำงทอง 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ไม่มีวิทย
ฐำนะ 

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ รวมทั้งหมด 

1 บำงเสด็จวิทยำคม 10 1 5 - 16 
2 ปำโมกข์วิทยำภูมิ 18 11 8 - 37 
3 ไผ่วงวิทยำ 10 1 1 - 12 
4 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” 27 11 17 - 55 
5 โพธิ์ทองพิทยำคม 6 2 6 - 14 
6 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 9 1 2 - 12 
7 รำชสถิตย์วิทยำ 14 1 2 - 17 
8 ริ้วหว้ำวิทยำคม 9 - 4 - 13 
9 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 10 - 2 - 12 

10 
วิเศษไชยชำญ “ตันติ
วิทยำภูมิ” 

32 17 25 - 74 

11 สตรีอ่ำงทอง 75 30 56 - 161 
12 สำมโก้วิทยำคม 12 8 11 - 31 
13 แสวงหำวิทยำคม 10 7 11 - 28 

14 
อ่ำงทองปัทมโรจน์
วิทยำคม 

79 38 31 - 148 

รวมจังหวัดอ่ำงทอง 321 128 181 - 630 
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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 ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
 ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้บริหำรและ 
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยยึดหลักกำรบริกำรทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ครอบคลุม
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร และเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำ
หลัก เพ่ิมศักยภำพนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำ
โครงกำรและก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ผลกำรด ำเนินกำร
สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 

5.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ       

             ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  

สพม.สหอท 
สพม.สหอท  
– ประเทศ 

สพม.สหอท  
– สพฐ. 

ภำษำไทย 54.29 55.18 56.43 +2.14 +1.25 
ภำษำอังกฤษ 34.38 34.14 36.34 +1.96 +2.20 
คณิตศำสตร์ 25.46 25.82 29.21 +3.75 +3.39 
วิทยำศำสตร์ 29.89 30.17 31.27 +1.38 +1.10 

                ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 เดิม มีค่ำเฉลี่ยที่สูงกว่ำ ระดับประเทศ  
และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

ตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
             ระดับ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพม.สหอท ปี 2563 สพม.5 ปี 2562 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 56.43 54.87 +1.56 

ภำษำอังกฤษ 36.34 32.09 +4.25 
คณิตศำสตร์ 29.21 26.27 +2.94 
วิทยำศำสตร์ 31.27 29.69 +1.58 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

ตำรำงท่ี 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

             จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 3 – 1  
สิงห์บุรี – ประเทศ 

3 – 2  
สิงห์บุรี – สพฐ. 1 ระดับประเทศ 2 ระดับ สพฐ. 3 รร. ใน จ.สิงห์บุรี 

ภำษำไทย 54.29 55.18 56.40 +2.11 +1.22 
ภำษำอังกฤษ 34.38 34.14 35.13 +0.75 +0.99 
คณิตศำสตร์ 25.46 25.82 26.59 +1.13 +0.77 
วิทยำศำสตร์ 29.89 30.17 30.32 +0.43 +0.15 

                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

ตำรำงท่ี 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที่ โรงเรียน X  
ภำษำไทย 

X  
ภำษำอังกฤษ 

X  
คณิตศำสตร์ 

X  
วิทยำศำสตร์ 

X  
เฉลี่ย 4 สำระ 

1 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 47.95 28.41 23.03 26.68 31.52 
2 ทองเอนวิทยำ 48.17 26.73 17.23 24.52 29.16 
3 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 47.69 29.52 22.1 28.17 31.87 
4 บำงระจันวิทยำ 52.12 31.28 20.56 27.95 32.98 
5 บ้ำนแป้งวิทยำ 61.38 24.25 21.6 27.72 33.74 
6 พรหมบุรีรัชดำภิเษก 46.3 27.5 22.83 26.88 30.88 
7 ศรีวินิตวิทยำคม 53.75 30 22.86 29.26 33.97 
8 สิงห์บุรี 63.13 41.61 31.89 33.12 42.44 
9 สิงหพำหุ“ประสำนมิตรอุปถัมภ์” 46.07 26.72 19.25 27.38 29.86 
10 อินทร์บุรี 52.34 31.04 24.79 28.08 34.06 

                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

หมำยเหตุ : ในจังหวัดสิงห์บุรี มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบ จ ำนวน 10 โรงเรียน (จำก 12 โรงเรียน ร้อยละ 83.33) 
 

ตำรำงท่ี 5  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

              จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 3 – 1  

อ่ำงทอง – ประเทศ 
3 – 2  

อ่ำงทอง – สพฐ. 1 ระดับประเทศ 2 ระดับ สพฐ. 3 รร. ใน จ.อ่ำงทอง 
ภำษำไทย 54.29 55.18 56.12 +1.83 +0.94 

ภำษำอังกฤษ 34.38 34.14 35.70 +1.32 +1.56 
คณิตศำสตร์ 25.46 25.82 26.91 +1.45 +1.09 
วิทยำศำสตร์ 29.89 30.17 31.08 +1.19 +0.91 

                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

ตำรำงท่ี 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง 

ที่ โรงเรียน X  
ภำษำไทย 

X  
ภำษำอังกฤษ 

X  
คณิตศำสตร์ 

X  
วิทยำศำสตร์ 

X  
เฉลี่ย 4 สำระ 

1 บำงเสด็จวิทยำคม 57.32 30.89 19.43 30.37 34.5 
2 โพธิ์ทอง 57.5 32.5 20 22.4 33.1 
3 รำชสถิตย์วิทยำ 42.84 26.89 18.92 25.9 28.64 
4 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 50.75 28 17.6 23.08 29.86 
5 สตรีอ่ำงทอง 69.73 46.56 38.21 36.87 47.84 
6 แสวงหำวิทยำคม 44.85 28.4 19.32 27.52 30.02 
7 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 55.21 37.8 28.79 30.99 38.2 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

หมำยเหตุ : จังหวัดอ่ำงทอง มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบ จ ำนวน 8 โรงเรียน (จำก 14 โรงเรียน ร้อยละ 57.14 

แต่สอบจริง จ ำนวน 7 โรงเรียน) 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

             จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  

สพม.สหอท 
สพม.สหอท  
– ประเทศ 

สพม.สหอท  
– สพฐ. 

ภำษำไทย 44.36 45.22 44.84 +0.48 -0.38 
สังคมศึกษำ 35.93 36.32 35.57 -0.36 -0.75 
ภำษำอังกฤษ 29.94 29.73 28.38 -1.56 -1.35 
คณิตศำสตร์ 26.04 26.33 26.11 +0.07 -0.22 
วิทยำศำสตร์ 32.68 33.01 32.59 -0.09 -0.45 
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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ตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
                ของ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพม.สหอท ปี 2563 สพม.5 ปี 2562 สพม.5 ปี 2561 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 44.84 42.20 47.07 +2.64 

สังคมศึกษำ ฯ 35.57 35.67 34.99 -0.10 
ภำษำอังกฤษ 28.38 27.09 29.41 +1.29 
คณิตศำสตร์ 26.11 24.80 29.61 +1.31 
วิทยำศำสตร์ 32.59 28.98 30.17 +3.61 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

ตำรำงท่ี 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่
ล ำดับที่

ในจังหวัด 
ล ำดับที ่
ใน สพม. 

โรงเรียน X  
ภำษำไทย 

X  
สังคมศึกษำ 

X  
ภำษำอังกฤษ 

X  
คณิตศำสตร ์

X  
วิทยำศำสตร ์

X  
เฉลี่ย 5 สำระ 

1 7 19 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 36.38 29.88 20.89 18.75 24.69 26.12 
2 10 23 ทองเอนวิทยำ 31.05 31.22 18.88 15.31 29.00 25.09 
3 3 9 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 39.67 33.78 23.45 21.57 26.62 29.02 
4 9 21 บำงระจันวิทยำ 33.94 30.00 22.82 17.23 26.36 26.07 
5 11 24 บ้ำนแป้งวิทยำ 33.90 31.20 19.75 15.00 21.29 24.23 
6 6 18 พรหมบุรรีัชดำภเิษก 33.06 33.25 21.33 18.95 25.82 26.48 
7 12 26 ศรีวินิตวิทยำคม 29.17 28.67 18.83 16.04 26.68 23.88 
8 4 15 ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยำ 31.61 32.80 21.00 20.09 27.88 26.68 
9 1 1 สิงห์บุร ี 53.93 37.76 32.18 34.14 38.05 39.21 

10 8 20 
สิงหพำห ุ“ประสำน
มิตรอุปถัมภ์” 

34.28 30.24 22.70 17.27 26.09 26.12 

11 5 17 หัวไผ่วิทยำคม 35.00 33.00 20.00 21.09 24.01 26.62 
12 2 6 อินทร์บุร ี 44.55 31.62 25.82 21.82 28.22 30.41 

เฉลี่ยรวม 36.38 31.95 22.30 19.77 27.06 27.49 
                      ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

หมำยเหตุ : ในจังหวัดสิงห์บุรี มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบ จ ำนวน 10 โรงเรียน (จำก 12 โรงเรียน ร้อยละ 83.33) 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง 

ที ่
ล ำดับที่

ในจังหวัด 
ล ำดับที ่
ใน สพม. 

โรงเรียน X  
ภำษำไทย 

X  
สังคมศึกษำ 

X  
ภำษำอังกฤษ 

X  
คณิตศำสตร ์

X  
วิทยำศำสตร ์

X  
เฉลี่ย 5 สำระ 

1 11 14 บำงเสด็จวิทยำคม 36.61 31.94 21.69 17.34 29.05 27.33 
2 9 12 ปำโมกข์วิทยำภมู ิ 36.30 31.71 24.97 19.64 26.20 27.76 
3 4 5 ไผ่วงวิทยำ 48.50 34.86 25.00 17.41 33.49 31.85 
4 7 10 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” 39.16 32.90 23.54 17.91 26.81 28.06 
5 2 3 โพธิ์ทองพิทยำคม 56.67 36.67 30.83 23.96 32.02 36.03 
6 8 11 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 43.42 31.85 20.19 16.83 27.62 27.98 
7 5 7 รำชสถิตวิทยำ 39.33 34.44 25.70 18.55 28.75 29.35 
8 10 13 ริ้วหว้ำวิทยำคม 37.77 32.07 22.54 19.53 26.46 27.67 
9 14 25 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 31.50 30.60 23.50 10.00 25.51 24.22 

10 6 8 
วิเศษไชยชำญ “ตันติ
วิทยำภูมิ” 

38.99 33.69 24.75 20.66 28.66 29.35 

11 1 2 สตรีอ่ำงทอง 49.91 37.98 32.33 29.91 36.70 37.37 
12 13 22 สำมโก้วิทยำคม 33.45 30.47 20.95 18.48 26.34 25.94 
13 12 16 แสวงหำวิทยำคม 36.04 30.37 22.08 17.52 27.35 26.67 

14 3 4 
อ่ำงทองปัทมโรจน์
วิทยำคม 

47.31 36.36 29.49 26.95 34.20 34.86 

เฉลี่ยรวม 41.07 33.28 24.83 19.62 29.23 29.60 
                      ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

หมำยเหตุ : จังหวัดอ่ำงทอง มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบ จ ำนวน 8 โรงเรียน (จำก 14 โรงเรียน ร้อยละ 57.14 

แต่สอบจริง จ ำนวน 7 โรงเรียน) 
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        5.2  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  

            ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จ ำแนกตำมกำรรับรองและจังหวัด พบว่ำ ผลกำรประเมินของสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 12 แห่ง มีผลได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 9 แห่ง (ร้อยละ 
75.00) ไม่ได้รับกำรรับรอง จ ำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 25.00) และจังหวัดอ่ำงทอง จ ำนวน 14 แห่ง  มีผลได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน จำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 71.43) ไม่ได้รับกำรรับรอง จ ำนวน  4 แห่ง (ร้อยละ 28.57)  
 

จังหวัด ผลกำรประเมิน สรุปผล 
ดีมำก ดี พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
รับรอง ไม่รับรอง 

สิงห์บุรี 1 10 1 - 9 3 
อ่ำงทอง 1 12 1 - 10 4 

รวม 2 22 2 - 19 7 
ร้อยละ 7.69 84.62 7.69 - 73.08 26.92 

ที่มำ : สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554-2558) กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ : สพม.5 

      5.3  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
             กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

  ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 3 
มำตรฐำน 20 ประเด็นกำรพิจำรณำ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีผลกำรประเมิน  
ภำพรวมอยู่ในระดับ  4  ดีมำก  รำยละเอียด ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ   
    ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 4 ดีมาก 
    ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่

เป้ำหมำย 
4 ดีมาก 

    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ 

3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

    ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและ
ภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ  

2 พอใช้ 

    ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 2 พอใช้ 
    ประเด็นกำรพิจำรณำที่  2 กำรส่ง เสริมให้ เกิดกำรจัดกำรควำมรู้  
(Knowledge Management :  KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) และน ำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

2 พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

3 ดี 

     ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครีว เอกชน องค์กร เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอ่ืน 

3 ดี 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1 4 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ   
     ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 3 ดี 
    ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  

     ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 5 ดีเยี่ยม 
     ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
สอดคล้องกับนโยบำยปัญหำและควำมต้องกำร 

4 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งช้ีที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4 ดีมาก 
     ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำร
จ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 4 ดีมาก 
     ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

2 พอใช้ 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 3 ด ี
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

  

     ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได ้

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

     2.1 ระดับปฐมวัย    
     2.2 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพ
ตำมหลักสูตร 

5 ดีเยี่ยม 

     ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรีน
ระดับชำติ (National Test) 

  

     ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

  

    4.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6    
    4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
    4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนเท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนใน
กำรประกอบอำชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

     ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำม
ศักยภำพ 
     4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม 

 
 
4 

 
 

ดีมำก 

     4.2 เด็กด้อยโอกำส 5 ดีเยี่ยม 
     4.3 เด็กท่ีมีควำมสำมำรพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 



 21  
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์
ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2 พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำร
บริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 ดีมำก 

ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร สพม.สหอท 

 
 
5.4  ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
      ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

  ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำรประเมินโดย
บรรลุค่ำเป้ำหมำย 7 ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด  ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและของประเทศชำติ   
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนบัสนนุ ในกำรสรำ้งภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิดใจ สังคม และ
สติปัญญำ 

ร้อยละ 80 - 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้
พื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

เพิ่มข้ึน บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผำ่นกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดบัควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดบักำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ 
(CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ไดร้ับกำรเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมนิระดับนำนำชำติตำมโครงกำร 
PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพใน
ด้ำนตำ่ง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่ำงสอดคล้องตำม
สภำพควำมต้องกำรและบรบิทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

  

 ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 80 - 
 ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชัน้มัธยมศกึษำปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรลุ 
 ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชัน้มัธยมศกึษำปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 80 บรรลุ 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

  

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดบักำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ   
 ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ 
 เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

 ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 
 ได้ศึกษำต่อชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

 ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 
 ได้ศึกษำต่อชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

 ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 
 ได้ศึกษำต่อในระดบัที่สงูขึ้น 

ร้อยละ 78 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

 

หมำยเหตุ :  กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และกลยทุธ์ที่ 6 กำรปรับสมดลุและ
           กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ ใช้ข้อมูลจำกส ำนกั/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง สพฐ. 
 

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพม.สหอท 
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5.5  ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติรำชกำร  
 

 ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้อันดับที่ 21 จำก 225 เขต ได้คะแนน
รวม 4.42470 ระดับผลกำรประเมิน ได้ ระดับมำตรฐำนขั้นสูง 

 

อันดับที่  สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับผล 
กำรประเมิน 

21 สพม.5 4.42470 88.49 ระดับมำตรฐำนขั้นสูง 

 

ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร สพม.สหอท 

 
  5.6 ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่ออนไลน์  
  (Integrity and Transparency Asscessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งในกำร
ด ำเนินงำนของ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ออนไลน์   (Integrity and Transparency Asscessment Online : ITA 
Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ได้ค่ำคะแนน  90.22   อยู่ในระดับ A  เป็นล ำดับที่ 48 จำก 225 เขต  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ผลกำรประเมิน  ITA  ได้เป็นล ำดับที่  103  จำก  225  เขต  ค่ำคะแนน  85.74  

 

ผลดัชนีกรอบกำรประเมิน ITA  ปี พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร สพม.สหอท 

ดัชนีกรอบประเมิน ผลกำรประเมิน 
สพม. 5 

1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 92.69 
2) กำรใช้งบประมำณ 95.07 
3) กำรใช้อ ำนำจ 98.24 
4) กำรใช้ทรัพยำกรของรำชกำร 97.91 
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 97.22 
6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 98.83 
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 97.92 
8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 97.00 
9) กำรเปิดเผยข้อมูล 100.00 
10) กำรป้องกันกำรทุจริต 37.50 
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5.7 ข้อมูลนักเรียนที่จบกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2563 

        จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ท่ีศึกษำต่อ  และไม่ศึกษำต่อ  
ประเภท ชำย หญิง รวม 

จบกำรศึกษำ 1,409 1,677 3,086 
1. ศึกษำต่อ 
  1.1 เรียนต่อ ม.4 โรงเรยีนเดมิ 987 1,324 2,311 
  1.2 เรียนต่อ ม.4 โรงเรยีนอื่น ในจังหวัด
เดิม 

44 64 108 

  1.3 เรียนต่อ ม.4 โรงเรยีนอื่น ใน
ต่ำงจังหวัด 

21 43 64 

  1.4 เรียนต่อ ม.4 โรงเรยีนอื่น ใน กทม. - 1 1 
  1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 280 198 478 
  1.6 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 5 - 5 
  1.7 ศึกษำต่อสถำบันอื่น ๆ 46 42 88 

รวมศึกษำต่อ 1,383 1,672 3,055 
2. ไม่ศึกษำต่อ 
  2.1 ประกอบอำชีพ    
     (1) ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม - - - 
     (2) ท ำงำนภำคเกษตรกรรม - - - 
     (3) ท ำงำนกำรประมง - - - 
     (4) ท ำงำน ค้ำขำย ธุรกิจ - - - 
     (5) ท ำงำน งำนบริกำร - - - 
     (6) ท ำงำนรับจ้ำงท่ัวไป 4 1 5 
     (7) ท ำงำนอ่ืน ๆ 22 3 25 

รวม 2.1 ประกอบอำชีพ    
  2.2 บวชในศำสนำ - - - 
  2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ - 1 1 
  2.4 อื่น ๆ - - - 

รวม 2.2 + 2.3 + 2.4 0 1 1 
รวมไม่ศึกษำต่อ 26 5 31 

                      ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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   จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ที่ศึกษำต่อ  และไม่ศึกษำต่อ  

ประเภท ชำย หญิง รวม 
จบกำรศึกษำ 819 1,419 2,238 

1. ศึกษำต่อ 
  1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ 582 1,033 1,615 
  1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 19 36 55 
  1.3 มหำวิทยำลัยเอกชน 42 94 136 
  1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 71 47 118 
  1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 2 4 6 
  1.6 สถำบันพยำบำล 2 17 19 
  1.7 สถำบันทหำร 6 0 6 
  1.8 สถำบันต ำรวจ 5 0 5 
  1.9 สถำบันอื่น ๆ 59 137 196 

รวมศึกษำต่อ 788 1,368 2,156 
2. ไม่ศึกษำต่อ 
  2.1 ประกอบอำชีพ    
     (1) รับรำชกำร - - - 
     (2) ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ - - - 
     (3) ภำคอุตสำหกรรม 3 13 16 
     (4) ภำคกำรเกษตร - - - 
     (5) กำรประมง - - - 
     (6) ค้ำขำย ธุรกิจ 8 13 21 
     (7) งำนบริกำร - - - 
     (8) รับจ้ำงท่ัวไป 20 23 43 

รวม 2.1 ประกอบอำชีพ    
  2.2 บวชในศำสนำ - - - 
  2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ - 1 1 
  2.4 อื่น ๆ - - - 

รวม 2.2 + 2.3 + 2.4 0 1 1 
รวมไม่ศึกษำต่อ 31 50 81 

                      ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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5.8 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ  2559 – 2563 
 

รำยกำร 
จ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ฐำนะยำกจน - - 4 - - 
ปัญหำครอบครัว 1 1 14 - - 
สมรส 4 3 9 - - 
ปรับตัว 2 6 16 - - 
ต้องคดี/ถูกจับ - - - - - 
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 1 - 4 - - 
อพยพตำมผู้ปกครอง 3 - 36 - - 
หำเลี้ยงครอบครัว 2 - 68 - - 
อ่ืน ๆ - - - - - 
อำยุนอกเกณฑ์ - - - - - 

รวม 13 10 151 0 0 
                      ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
5.9 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส ข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ  2563 
 

ประเภท 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม 
ชำย หญิง 

ถูกบังคับใช้แรงงำน - - - 
ที่อยู่ในธุรกิจบริกำรทำงเพศ - - - 
ถูกทอดทิ้ง 2 3 5 
ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน 

1 - 1 

เรร่อน 1 - 1 
ได้รับผลกระทบจำกเอดส์ - - - 
ชนกลุ่มน้อย - - - 
ถูกท ำร้ำยทำรุณ 1 - 1 
ยำกจน 1,825 2,322 4,147 
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ประเภท 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม 
ชำย หญิง 

มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด - - - 
อ่ืน ๆ - - - 
ก ำพร้ำ 2 5 7 
ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 9 5 14 
อำยุนอกเกณฑ์ - - - 

รวมนักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด 1,841 2,335 4,176 
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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 แผนผังกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
     สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ศึกษาธิการ 
ภาค 1 

ศึกษาธิการ 
จังหวัด 

สพม. สหอท. 

สถานศึกษา 

นักเรียน 

คณะกรรมกำรนิเทศ 
ติดตำมประเมินผลกำร 

จัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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ส่วนที่ 2 
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ได้น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพบอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำน
ด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม ตำมจุดเน้นนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นอกจำกนี้ ได้ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565 แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติรำชกำร 3 
ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำณศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำณสึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนำจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
สิงห์บุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งมีสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. แนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ด้ำน
กำรศึกษำ ดังนี ้

1) พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
มีใจควำมส ำคัญว่ำ 

(1) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้ นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
(2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิ กำรสร้ำงบุคลิกและ

อุปนิสัยที่ดีงำม (Character Education) 
2) สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่

ทรงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และกำรศึกษำ ดังนี้ 
(1) นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้ำหลัง มิใช่

สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล ำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้
เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิถุนำยน 2555) “ครูไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำม
ดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโต ก็ต้องท ำเช่นกัน” (6 มิถุนำยน 2555) “ เรำต้อง
ฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ้น จะได้มีควำมสำมัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำณณ์แก่กัน” (5 กรกฎำคม 2555) “ท ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคน
ดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 กรกฎำคม 2555) 
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(2) ครู “เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครูเพรำะ จ ำนวนไม่พอ 
และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตำมที่
ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และปลูกจิตส ำนึกโดยใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำง วิชำกำรในสำขำที่
เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรักควำมเมตตำต่อ
เด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 
มิถุนำยน 2555) “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40 – 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง” (6 มิถุนำยน 
2555) “ปัญหำปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำรเพ่ือให้ได้ต ำแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมี
คุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward” (5 กรกฎำคม 2555) “ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บ
ไว้บำงส่วน หำกเรียนต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำ ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้นจะเป็นกำรสอนใน
โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม” (5 กรกฎำคม 2555) 
 
2. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 เป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครอง
ประเทศ ที่ยังคงเจตนำรมณ์ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อ
มำตรำ ที่ต้องน ำไปใช้บังคับในกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเข้ำรับบริกำร
กำรศึกษำของประชำชน ในประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  
  1.1 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
  1.2 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  
  1.3 รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน 
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมี
คุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล  
  1.4 กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ 
ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ  
  1.5 ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ รัฐ 
ต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตำม ควำมถนัดของตน  
  1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ ใน 



 31  
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

กำรศึกษำ และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู  
1.7 ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้  

1.7.1 ด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  

1.7.2 ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ตำม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6  

1.7.3 ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล ของผู้
ประกอบวิชำชีพครู  

1.7.4 ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำม
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชำติและระดับพื้นท่ี 
 
3. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติ เป็น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ต่อมำไดม้ีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ซ่ึงก ำหนดให้
หน่วยงำนรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
กำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียม และควำมเสมอภำคของสังคม ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน ของทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรพัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของ   
ทุกภำคส่วนในรูปแบบ“ประชำรัฐ” ซึ่งยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์
ด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
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   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็น แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้   
ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่ง แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกีย่วข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็น    
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมม่ันคง 2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำร
พัฒนำกำรเกษตร  4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  5) กำรทอ่งเที่ยว  6) กำรพัฒนำพื้นที่ และเมืองน่ำอยู่
อัจฉริยะ 7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ ขนำดกลำง และขนำด
ย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 11) กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 13) กำรสร้ำงใหค้นไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ 15) พลัง
ทำงสังคม 16) เศรษฐกิจฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 21) กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 
5. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 

โดยที่ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำและบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 นั้น เนื่องจำกพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้ท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทำงทิศ
เดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติชึ่งต่อมำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561 – 2580 มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561 และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 
2562 ส่งผลให้ต้องมี กำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมขั้นตอน ของกฎหมำยแล้วเสร็จ และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและรำยงำนต่อรัฐสภำเพ่ือ
ทรำบแล้ว ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและใช้บังคับต่อไป   

กำรปฏิรูปกำรศึกษำ มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร 
ศึกษำ และปฏิรูประบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัด กำรศึกษำและ
ตอบโจทย์กำรพัฒนำของโลกอนำคต โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน มีทักษะท่ีจ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำง
มีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด ชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่มีควำม
รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง กำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน จัดกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคีหรือระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็ม
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รูปแบบเพ่ือน ำไปสู่กำรจ้ำงงำน และกำรสร้ำงงำน และกำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำ   ภิบำลของ 
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน น ำไปสู่กำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนกำรขับ
เคลื่อนที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรเร่งผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทำงสังคมและสื่อ ในกำรสร้ำง ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูป และควำมเป็นเจ้ำของของร่วมในเป้ำหมำย และควำมส ำเร็จของกำรปฏิรูปของประชำชน กำรกระจำย
อ ำนำจสู่สถำนศึกษำ และกำรทดลองน ำร่อง กิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้สอดคล้องต่อบริบทพ้ืนที่อย่ำง ยั่งยืน กำรบริหำรจดั กำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big Data for 
Education) ให้สำมำรถ น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ติดตำม เฝ้ำระวังเด็กไม่ให้ออกจำกระบบ
กำรศึกษำ เพ่ือให้ กำรช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรำยบุคคลให้ได้รับกำร
พัฒนำ อย่ำงเต็มตำมศักยภำพและควำมสนใจของผู้เรียนกำรเปลี่ยนโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำของสำธำรณชน ในกำร
สื่อสำร ปลูกฝัง พัฒนำวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่ำนิยม ทัศนคติควำมคำดหวังต่อระบบกำรศึกษำที่ มุ่งเน้นไปสู่กำร
พัฒนำระบบกำรศึกษำอิงฐำนสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ และพัฒนำควำมเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ กำรก ำหนดหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำรติดตำม รวบรวมผล กำรด ำ เนินงำนจำกเจ้ำภำพหลักใน
แต่ละกิจกรรม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 
6. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำย รวมทั้งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 ยุทธศำสตร์ โดยมี 6 ยุทธศำสตร์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 
2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศำสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 2) กำรสร้ำง
ควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 5) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิ
บำลในสังคมไทย 7) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์  8) กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 9) กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
 
7. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบำยและ
แผนหลักของชำติที่เป็นกรอบหรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำม เพ่ือ
ธ ำรงไว้ ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทำง หรือ
ด ำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 
หรือแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง แผนเตรียมพรอ้มแห่งชำติ แผนบริหำรวิกฤตกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับควำมม่ันคง
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แห่งชำติ หรือก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับนโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติหรือ
กำรปฏิบัติรำชกำรอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ซึ่งมีแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 19 แผน ได้แก่ 1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 2) กำรข่ำวกรอง
และกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 3) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) กำรพัฒนำระบบ กำรเตรียมควำมพร้อม
แห่งชำติ 5) กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 6) กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 7) กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 8) กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง 9) กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 10) กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 11) กำรเสริมสร้ำง ควำมมั่นคงของชำติจำกภัย
ทุจริต 12) กำรรักษำควำมมั่นคงพ้ืนที่ชำยแดน 13) กำรรักษำควำมม่ันคงทำงทะเล 14) กำรป้องกันและแก้ปัญหำ
ภัยคุกคำมข้ำมชำติ 15) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 16) กำรรักษำดุลยภำพสภำวะ
แวดล้อมระหว่ำงประเทศ 17) กำรรักษำควำมมั่นคงทำงพลังงำน 18) กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ ำ 19) 
กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
8. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 

 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภำวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จ ำแนก
เป็นนโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย 1) กำรปกป้อง
และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุข ของ
ประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 5) กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่
ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
และกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำร
แก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 2) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำ
นวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน 6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำร
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำย
รำชกำรประจ ำ 9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรประชำชน 11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ 
กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
9. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำมีหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำเสนอแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ที่บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬำกับกำรศึกษำทุกระดับ และ
ด้วยเหตุที่แผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2559 ดังนั้น ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง เป็นแผนระยะยำว 20 ปีเพ่ือ
เป็นแผนแม่บทส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบ แนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 

แผนกำรศึกษำ แห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้  คือ 
เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำร

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะ ดังนี้ 
3Rs ได้แก่ 
- กำรอ่ำนออก (Reading) 
- กำรเขียนได้ (Writing) 
- กำรคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
8Cs ได้แก่ 
- ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
- ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
- ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
- ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and 

Media Literacy) 
- ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 
- ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and 

Media Literacy) 
- ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) 
- ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
- ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้  6 ยุทธศำสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพ่ือให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ 

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ      

ในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
  2.1 ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะด้ำน 
  2.3 กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
  3.3 สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงมี
คุณภำพและมำตรฐำน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที ่

3.5 ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
3.6 ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
3.7 ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำมีเป้ำหมำย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
4.2 กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 

  4.3 ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
  5.3 กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได ้
  6.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
  6.3 ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
และพ้ืนที ่
  6.4 กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกันของ
ผู้เรียน สถำนศึกษำ 
  6.5 ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมสร้ำง
ขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
 
10. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำม
มั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ซึ่งมีสำระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพ
คนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
  ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับกำรพัฒนำในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภำพพรอมขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศสูควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติ และเทียบเทำระดับสำกล 
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 2. สรำงควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ 
 3. ผลิต พัฒนำ และสรำงเสริมศักยภำพก ำลังคนใหมีควำมพรอมรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
 4. วิจัยและพัฒนำเพื่อสรำงองคควำมรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำใหมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เปำประสงครวม  

  1. ผูเรียนไดรับกำรศึกษำและกำรเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
และสงเสริมทักษะที่จ ำเปนในศตวรรษที่ 21 

 2. ประชำชนทุกชวงวัยและกลุมเปำหมำยมีโอกำสเขำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอยำง
ทั่วถึงเสมอภำค 

 3. ก ำลังคนไดรับกำรพัฒนำใหมีศักยภำพตอบสนองตอควำมตองกำรของประเทศ 
 4. ผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคควำมรู และสิ่งประดิษฐ สำมำรถน ำไปใชประโยชน์

หรือตอยอดเชิงพำณิชย 
 5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลโดยกำรมีสวนรวมจำกทุก

ภำคสวน 
สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่องท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
 เปำหมำย  

  1) ผูเรียนไดรับกำรพัฒนำและปลูกจิตส ำนึกที่ถูกตองเกี่ยวกับควำมมั่นคง และรู เทำทันกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 

เรื่องที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

 เปำหมำย  
  1) ก ำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคลองกับควำมตองกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำ
ประเทศ 

 2) ผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคควำมรู และสิ่งประดิษฐ สำมำรถน ำไปใชประโยชนหรือ
ต่อยอดเชิงพำณิชย 

เรื่องท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกชวงวัยและกำรสรำงสังคมแหงกำรเรียนรู  
 เปำหมำย 
 1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับกำรศึกษำและกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

และมำตรฐำนสำกล 
 2) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และมีทักษะที่จ ำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 
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 3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณควำมเปนครู มี
สมรรถนะสูงสอดคลองกับกำรจัดกำรเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสำมำรถปฏิบัติหนำที่ไดอยำงมีประสิทธิภำพ 

เรื่องท่ี 4 กำรสรำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเทำเทียมทำงกำรศึกษำ  
 เปำหมำย  

  1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกำสเขำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอยำงทั่วถึง เสมอภำคและ
เหมำะสมกับชวงวัย 

เรื่องท่ี 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 เปำหมำย 

  1) ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ทันสมัยสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำที่หลำกหลำยตอบสนองควำมตองกำรของผูเรียนและกำรพัฒนำประเทศ 
  
11. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

วิสัยทัศน์ : สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยังยืน 
พันธกิจ 
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถ ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง

ทั่วถึงและเท่ำเทียม 
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 
แผนปฏิบัติรำชกำร 
เรื่องท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
เรื่องท่ี 2 กรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เรื่องท่ี 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
เรื่องท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  

และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
เรื่องท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เรื่องท่ี 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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12. แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2564 – 2565) 
  กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นกำรศึกษำเพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศให้ผู้เรียนมี
โอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็น สำมำรถแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่กำรเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงำนของรัฐที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดทิศทำง
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 
  พันธกิจ 
  1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำมปลอดภัย
จำกภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่  
  3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน  
  5. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและเทำ่เทียม  
  6. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ และ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  7. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
  8. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
(Digital Technology)  
  เป้ำประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ อย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับอนำคต มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
วำงแผนในกำรศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ และสำมำรถปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
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  3. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัย จำกภัย
พิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
  4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีสมรรถนะ ควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญ และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
  5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำครูให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบำยด้ำนดิจิทัลขอ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 
  6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ  มี
สมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัย
พิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรสมวัย  
  2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  3. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
  4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำร
ช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  5. เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่อย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
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  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำน
วิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
  4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ       
มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  2. สถำนศึกษำและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมคล่องตัวและเอ้ือต่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับบริบท 
  3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ        
มีกำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
  4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ       
มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 
13. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำร
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน รวมถึ งกำร
ส่งเสริมศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และ
พหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกลำย และประเด็นอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง จึงก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบท
สังคมไทย 
  2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำร
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จัดกำรเรียนรู้ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน 
  3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) 
และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัด
เป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและ
กำรจัดกำรรวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มี
ควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
  5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
  6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็น
ธรรม และสร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 
  7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำร
ปฏิบัติเป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบ
กำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำน
อำชีพในสำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 
  8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจวินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
น ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 
  9. กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดีมีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 
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  10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 
  11. กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
  12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
  นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
  1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ 
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
  2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 
  3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเลิศของแต่ละสถำนศึกษำ
และตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำน ประซำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็มตำม
ศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย 
  7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่ำ
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
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14. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วน
ส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน และสำมำรถด ำเนินกำร
และวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ได้แก่ 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 3) กำรสร้ำงระบบ
กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
  2. ด้ำนโอกำส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ ์สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 

2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพตรง
ตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ  
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีทักษะ
ในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ด้ำนคุณภำพ  

3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
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3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเลือก
ศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่ งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู  
  4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และ
โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่  

4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 
1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  

4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ และ
กำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
15. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ 2573 (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ 2573 (SDGs 2030) ประเทศไทยได้ให้
สัตยำบัน ประกอบด้วย 17 เป้ำหมำย 169 เป้ำประสงค์ เพ่ือใช้เป็นวำระแห่งกำรพัฒนำของ โลก ในอีก 15 ปี 
ข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2558 – 2573) ภำยใต้หลักกำรพัฒนำ 5 มิติ (5P) ได้แก่ กำรพัฒนำคน (People) สิ่งแวดล้อม 
(Planet) ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ (Prosperity) กำรสร้ำงสังคมสันติสุขและยุติธรรม (Peace) และหุ้นส่วนกำร
พัฒนำ (Partnership) เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ได้แก้ เป้ำหมำยที่ 4 กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม 
ครอบคลุมและส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกคน โดยมีเป้ำประสงค์ 

1. สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคน ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำท่ีมีคุณภำพ เทำ่เทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผลภำยในปี 2573 
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2. สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล และกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ ภำยในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 

3. ให้ชำยและหญิงทุกเข้ำถึงกำรศึกษำวิชำเทคนิค อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัยที่มี
รำคำที่สำมำรถจ่ำยได้และมีคุณภำพ ภำยในปี 2573 

4. เพ่ิมจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ ำเป็น รวมถึงทักษะทำงเทคนิคและอำชีพ ส ำหรับกำร
จ้ำงงำน กำรมีงำนที่ดี และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573 

5. ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำ และสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่มที่เปรำะบำงซึ่งรวมถึงผู้
พิกำร ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับ 

6. สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชำยและหญิง สำมำรถอ่ำนออกเขียน
ได้ และค ำนวณได้ ภำยในปี 2573 

7. สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น ส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชนควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุขและไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของโลก และควำม
นิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยในปี 2573 

4.a สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่อ่ำนไหวต่อเด็กผู้พิกำร และเพศสภำวะ
และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับทุก
คน 

4.b ขยำยจ ำนวนทุนกำรศึกษำในทั่วโลกที่ให้ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุด รัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก และประเทศแอฟริกำ ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
รวมถึงกำรฝึกอำชีพและโปรแกรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยำศำสตร์ ในประเทศพัฒนำแล้วและประเทศก ำลังพัฒนำ อ่ืน ๆ ภำยในปี 2563 

4.c เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยในกำร
ฝึกอบรมครูในประเทศที่ก ำลังพัฒนำ เฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด และรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะ
ขนำดเล็ก ภำยในปี 2573 
 
16. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  สรุปสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 (ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้ดังนี้  
           

  วิสัยทัศน์  
  “ประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ-ป่ำสัก ได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นในศตวรรษ  21 ด ำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม” 
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 พันธกิจ  
1. จัดกำรศึกษำให้กับประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทให้ได้มำตรฐำน   
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำของประชำชนทุกคนทุกช่วงวัย 
4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงก ำลังคนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษที่ 21 
  5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เป้ำประสงค์ (GOALS) 
1. ประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม 
2. ประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ มีศักยภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ 

สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

และพ้ืนที่ 
5. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
6. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21 
7. เพื่อจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำโดยค ำนึงถึงศักยภำพที่ 

แตกต่ำงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ 
8. สถำนศึกษำทุกระดับสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงมี 

คุณภำพและมำตรฐำน 
9. เพ่ือให้มีกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำอำชีพในศตวรรษที่ 21 
10. เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะอนำคต 
11. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  12. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำกำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

13. คนทุกช่วงวัยมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
  ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด 
   ยุทธศำสตร์ 1 : สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่ำงทั่วถึง เท่ำ
เทียม และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ตัวช้ีวัด : 
  1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ  3 – 5 ปีเพิ่มขึ้น   
   2. ประชำกรอำยุ 6 – 11 ปี ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำทุกคน  
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   3. ประชำกรอำยุ 12 – 14 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำทุกคน   
   4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (15 - 17 ปี) ต่อประชำกร กลุ่มอำยุ 15 
- 17 ปีเพิ่มขึ้น  
   5. ประชำกรวัยแรงงำน (15 – 59 ปี) มีจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
   6. อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนลดลง 
   7. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
เพ่ิมข้ึน  
   8. ร้อยละของผู้พิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม 
    9. มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท่ีเชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงำนในจังหวัด 
   10. ร้อยละของประชำกรวัยแรงงำนมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำเพ่ิมข้ึน                             
   11. จ ำนวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน  
   12. ร้อยละของระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำท่ีทันสมัยสนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
   13. จ ำนวนสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชน และกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรมีอำชีพเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศำสตร์ 2 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละของผู้บริหำร ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องและตรงตำมควำมต้องกำร 
   2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรบริหำรและจัดกำรเรียนรู้  
   3. ร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
   4. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-
NET) ของนักเรียนระหว่ำงพ้ืนที่/ภำคกำรศึกษำ ในวิชำคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษลดลง  
   5. ร้อยละผู้จบกำรศึกษำสำยอำชีพมีงำนท ำทุกคน 
   6. จ ำนวนเครือข่ำยกำรศึกษำที่มีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
   7. จ ำนวนมำตรกำร/แนวทำงกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคมเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศำสตร์ 3 : ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
 ตัวช้ีวัด : 

   1. มีฐำนข้อมูลกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำในระดับพ้ืนที่ 
   2. จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมพหุปัญญำ 
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   3. สัดส่วนสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน และมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุ
ปัญญำรำยบุคคล 
   4. สัดส่วนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อ และพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ 

 ยุทธศำสตร์ 4 : พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

 ตัวช้ีวัด : 
   1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   3. ร้อยละของครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   4. สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ  
   5. จ ำนวนสถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น 
   6. จ ำนวนสถำบันกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้
มีสมรรถนะที่ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น 
   7. มีฐำนข้อมูลควำมต้องกำรก ำลังคนจ ำแนกตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำ
เชิงพ้ืนที่ 
   8. จ ำนวนผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำน สถำนศึกษำและ
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 

 ยุทธศำสตร์ 5 : ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำอำชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

 ตัวช้ีวัด : 
   1. สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ 
   2. สัดส่วนผู้เรียนวิทยำศำสตรส์ุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศำสตร์ 
   3. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภำคี/สหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำรที่มีมำตรฐำน
เพ่ิมข้ึน 
   4. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำร
พัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น 
   5. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำตำมกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ตรงตำมข้อมูลควำม
ต้องกำรก ำลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เพิ่มข้ึน 
   6. ร้อยละของก ำลังแรงงำนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรยกระดับคุณวุฒิวิชำชีพเพ่ิมขึ้น 
    7. อัตรำกำรได้งำนท ำ/ประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ (ไม่นับศึกษำต่อ) 
ภำยในระยะเวลำ 1 ปีเพ่ิมข้ึน 
   8. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพเพ่ิมข้ึน 
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   9. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถำนประกอบกำร
เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศำสตร์ 6 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่เสริมสร้ำงควำมม่ันคง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวช้ีวัด : 
   1. ร้อยละของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและกำร
ธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติและกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเพ่ิมขึ้น 
   2. ร้อยละของนักเรียนที่น ำแนวทำงกระบวนกำรลูกเสือไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันและมีทักษะ
ชีวิตเพ่ิมข้ึน  
   3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง 
ควำมเป็นพลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน  
   4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
  5. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ที่มีคุณภำพ มำตรฐำน 
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      ส่วนที่ 3 
กำรศึกษำสภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงหบ์ุรี อ่ำงทอง 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำ ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดอ่ำงทอง ปัจจุบันส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 26 โรงเรียน  มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 18,127 คน  
ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง โดยจัดให้มี
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยได้ระดมควำมคิดจำกผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ Google 
From เพ่ือเป็นกำรลดระยะห่ำงทำงสังคม จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 19 โดยมี
คณะกรรมกำรร่วมในกำรวำงแผนจัดท ำกำรวิเครำะห์ ประกอบด้วย 
  1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย เจ้ำหน้ำที่ด้ำนนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ด้ำนอื่น ๆ 
  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ กรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น. 
และประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรมัธยมศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี และอ่ำงทอง ตัวแทนจำกข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน กรรมกำรสถำนศึกษำ 
  จำก SWOT ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง พบว่ำมีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส และอุปสรรค ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
  1. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ในกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติครอบคลุมภำรกิจทุกด้ำน ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำย 
  2. โรงเรียนมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
  3. โรงเรียนมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็น
ระบบ โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม  
  4. มีเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพมัธยมศึกษำ และสหวิทยำเขตท ำให้กำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ 
  5. โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรต่ำง ๆ ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ 
สมำคมศิษย์เก่ำ และบุคคลทั่วไปในกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ 
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  6. โรงเรียนมีกระบวนกำรนิเทศภำยในที่มีประสิทธิภำพ รองรับกำรกระจำยอ ำนำจ เนื่องจำก
บริหำรจัดกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนและระเบียบกฎหมำย 
  7. โรงเรียนมีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงพอเพียง 
  8. โรงเรียนขนำดใหญ่ และขนำดกลำง มีสื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำใน
องค์กร  มีควำมเหมำะสมเพียงพอ และปลอดภัยพร้อมใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
  9. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับสูง สอนตรงกับวิชำเอก มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถประสบกำรณ์  ควำมเชี่ยวชำญที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
  10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีนโยบำยจุดเน้น 3H และค่ำนิยม
องค์กร STI ที่ชัดเจน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. ต ำแหน่งในสำยบริหำรที่ว่ำงไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจให้เขตพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  2. กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ดูแลหลำยจังหวัด ท ำให้กำรสื่อสำรภำยในองค์กร และ 
ระหว่ำงองค์กรของหน่วยงำน ไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบในกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิภำพ 
  3. ครูมีภำระงำนที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและใช้เวลำในกำรท ำงำนตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ท ำให้กำรจัดกำรเรียนรู้ไม่เกิดประสิทธิภำพ 
  4. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับ
ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสำระ 
  5. งบประมำณในกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอให้ใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ,ICT, ห้องปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์  
  6. โรงเรียนขนำดเล็กขำดอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท ำให้กำรบริหำรงำนตำม
โครงสร้ำงขำดประสิทธิภำพ 
  7. กำรจัดสรรงบประมำณโรงเรียนขนำดเล็กควรมีงบประมำณสนับสนุนเพ่ือยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำ 
  8. นักเรียนบำงส่วนยังไม่สำมำรถปฏิบัติตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนก ำหนดไว้ได้
อย่ำงแท้จริง 
  9. กำรก ำกับติดตำม ประเมินผล ยังไม่ชัดเจน 
  10. กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ยังไม่สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำได้ดีเท่ำท่ีควร 
  11. กำรมีนโยบำยเร่งด่วนบ่อยส่งผลกระทบกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและนโยบำยกำรศึกษำมี 
ควำมซ้ ำซ้อน และเปลี่ยนแปลงบ่อยท ำให้ครูต้องเสียเวลำในกำรท ำรำยงำนข้อมูลเรื่องเดียวกันหลำยครั้ง 
  12. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่เข้มแข็ง 
  13. ภำระหนี้สินของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ต้องได้รับกำรแก้ไข  
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  14. ครูท ำงำนวิจัยน้อย 
  15. ขำดกำรวิเครำะห์ปรับปรุงหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
  16. มีกำรคุกคำม ล่วงละเมิดสิทธิผู้เรียนในสถำนศึกษำมีมำกข้ึน 
โอกำส (Opportunities) 
  1. ชุมชนให้นโยบำยระเบียบกฎหมำยข้อบังคับที่เอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ 
เพ่ิมสิทธิและโอกำสให้กับผู้เรียน 
  2. รัฐบำลก ำหนดนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี และโรงเรียนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก สมศ. 
ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำ ได้อย่ำงเท่ำเทียมและมีคุณภำพ 
  3. โรงเรียนอยู่ใกล้บ้ำน โรงเรียนกับชุมชนมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด มีครูภูมิปัญญำท้องถิ่น มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและร่วมสนับสนุนช่วยเหลือกำรจัดกำรศึกษำ 
  4. โรงเรียนได้รับกำรยอมรับและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำจำกสังคม ศิษย์เก่ำ หน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำและท้องถิ่นอย่ำงดียิ่ง 
  5. ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำจึงส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรหลำนได้รับกำรศึกษำ 
  6. มีประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจ มีกำรสืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงำม 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมชุมชน 
  7. โรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้ำถึงแหล่งข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง อย่ำง
ครอบคลุมและท่ัวถึง เพ่ือสนองกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 
  8. สภำพและฐำนะของผู้ปกครองและคนในชุมชนอยู่ในระดับปำนกลำงสำมำรถส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง 
  9. โรงเรียนมีกำรส่งเสริมอำชีพและเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือสำมำรถน ำไปใช้ขับเคลื่อนกระตุ้น
สภำวะทำงเศรษฐกิจภำยนอกได้ 
  10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  11. มีมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 เป็นทิศทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
  อุปสรรค (Threats) 
  1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 
  2. กำรเมืองขำดควำมเสถียรภำพและควำมชัดเจนในด้ำนนโยบำยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติของ
โรงเรียน 
  3. นโยบำยลดอัตรำก ำลังคนของภำครัฐเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก 
  4. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติของผู้เรียน พฤติกรรม กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
บริโภคข่ำวสำร  และกำรใช้ไปในทำงท่ีไม่เหมำะสม มีควำมเสี่ยงต่อสวัสดิภำพของนักเรียน 
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  5. ค่ำครองชีพสูงขึ้นท ำให้บุคลำกรและผู้ปกครองมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น ท ำให้ขำดควำมคล่องตัว  
และขัดสนในเรื่องกำรเงิน 
  6. มีกำรย้ำยถิ่นฐำนของผู้ปกครองเพ่ือไปประกอบอำชีพ ประกอบกับปัญหำหย่ำร้ำงที่ส่งผลให้ 
นักเรียนมี พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  7. มีกำรแพร่หลำยของแหล่งอบำยมุขในบริเวณพ้ืนที่ใกล้โรงเรียน 
  8. กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำค่อนข้ำงน้อย 
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ส่วนที่ 4 
 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 
 

 

 
 

 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรีอ่ำงทอง จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ภำยใต้ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน”  

 

 
 

 

 1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของชำติและมำตรฐำนสำกล 
 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 สำมำรถแข่งขันในระดับชำติ
และเวทีโลกได้ 
 3. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะและได้มำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. ส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอก 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กให้เข้มแข็งและพ่ึงตัวเองได้ 
 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เข้มแข็งในทุกมิติ 
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรีอ่ำงทอง มีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 

 1. ผู้เรียนทุกคน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และได้รับโอกำสเข้ำสู่เวที
กำรแข่งขันระดับชำติและเวทีโลกได้ 
 3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะ สอดคล้อง
กับมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. โรงเรียนทุกแห่ง มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 
 5. โรงเรียนขนำดเล็กทุกแห่ง มีควำมเข้มแข็งและพ่ึงตัวเองได้ 
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 6. โรงเรียนจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมน ำศำสตร์ระรำชำสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน SDGs 
 7. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน สำมำรถปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรีอ่ำงทอง มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

  
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้ำนเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตำมควำมถนัด 
ควำมสนใจ และได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้หลักธรรมำภิบำลและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 
 
 

“จิตบริกำร  ทีมงำนมำตรฐำน  ประสำนควำมร่วมมือ ยึดถือควำมสุจริต” 
    S : Service Mind =  จิตบริกำร 
    T : Team Work =  ทีมงำนมำตรฐำน 
    C : Collaboration =  ประสำนควำมร่วมมือ 
    I  : Integrity  =  ยึดถือควำมสุจริต 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดตัวชี้วัด ใช้เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  ตำมตัวชี้วัดและจุดเน้น ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 ด้ำนนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1)  
  1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติและกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ระดับ 3  
ขึ้นไป 
  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป 
  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลงำนหรือชิ้นงำนด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ ตำมเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก ำหนด 
  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรจัด
กิจกรรมตำมสนองนโยบำยเชิงบูรณำกำร 
  8. ร้อยละ 100 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัด และควำม
สนใจผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญำอย่ำงหลำกหลำย 
  9. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำแข่งขันระดับชำติและเวทีโลก 



 59  
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำและมีส่วนร่วม ในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  11. คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (O-Net) ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 41.33 
  12. ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม 
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
  13. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

 

จุดเน้นที่ 2   ด้ำนบุคลำกรดี (High Quality Personals : HQP) 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมี ID Plan โดยน ำไปใช้ในกำร

บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำน

วิชำชีพครู ในปี 2565 
 3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดย

ใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้

ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำน

ในระดับดีขึ้นไป 
 6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำหรือมีผลงำนได้รับรำงวัลใน

ระดับต่ำง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 8. สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอนต่องำน

อ่ืน ๆ (3 : 2) 
  

จุดเน้นที่ 3  โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็กผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนขนำดเล็ก 
 3. โรงเรียนมีกำรใช้งำนวิจัยและนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ำยสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กร อื่น ๆ ทั้ง

ภำครัฐและเอกชน 
 7. รอ้ยละ 100 ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย ปลอดอบำยมุขและสิ่งเสพติด และมี

บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำรประชุมหรือพัฒนำตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ๑ครั้ง 
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 9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัด
กำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป 

 10. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 
 11. ร้อยละ 10 ของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ 
 12. จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ (จ ำนวน 26 โรงเรียน)  
 

 จุดเน้นที่ 4  องค์กรคุณภำพ (High Quality Organization : HQO)  
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 (ระดับดี) 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร มีผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก 
  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินภำพ
รวมอยู่ในระดับดีมำก 
  4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในระดับมำตรฐำนขั้นสูง 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแผนงำน / งบประมำณ 

และโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

กรอบแผนงำน/งบประมำณ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์และ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงรูปธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กำรด ำเนินกำรพิจำรณำในรูปของคณะกรรมกำร โดยก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์และจุดเน้น  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำร 
จัดท ำกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 18 โครงกำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกรอบวงเงิน 4,500,000 บำท          
(ส่ีล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

1. งบตำมภำระงำนและเพิ่มกลยุทธ์    จ ำนวน      1,887,215   บำท 
2. งบริหำรจัดกำร (งบปัจจัยพื้นฐำน)    จ ำนวน      2,612,785   บำท 

1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอย  จ ำนวน   200,785  บำท 
1.2 ค่ำวัสดุ    จ ำนวน    300,000  บำท   
1.3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง   จ ำนวน  1,180,000  บำท 
1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค  จ ำนวน    432,000  บำท 
1.5 กรณีฉุกเฉิน/จ ำเป็นเร่งด่วน จ ำนวน    500,000  บำท 
 

สรุปโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักใน

สถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
1 75,400 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะที่จ ำเปน็ใน

ศตวรรษที่ 21 ตำมควำมถนดั ควำมสนใจ และได้รบัโอกำสเขำ้สู่เวทีกำรแข่งขัน
ระดับชำต ิ

2 212,375 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะสอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
7 1,035,150 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่

เข้มแข็ง 
2 224,000 

กลยุทธ์ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้หลักธรรมำภิบำลและนวัตกรรมในกำร

ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
6 2,953,075 

รวมทั้งสิ้น 18 4,500,000 
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กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

1 โครงกำรสภำนักเรียนธรรมำภิบำล 
ปี 2565 

ยุทธชำติที ่  
3 

แผนแม่บทท่ี 
11 

เรื่องที่ 1 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

75,400 66-70 

 รวม กลยุทธ์ที่ 1 1 โครงกำร 75,400  

 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

2 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรนักเรียนผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับ
นำนำชำติ 

ยุทธชำติที ่  
3 

แผนแม่บทท่ี 
11 

เรื่องที่ 3 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

75,375 71-77 

3 โครงกำร กำรขับเคลื่อนนโยบำย : 
วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ 

ยุทธชำติที่   
1 

แผนแม่บทท่ี 
11 

เรื่องที่ 
3,4,6 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

137,000 78-86 

 รวม กลยุทธ์ที่ 2 2 โครงกำร 212,375 
 

 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
   และทักษะสอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

4 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะครูสู่
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ยุทธชำติที ่  
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

224,100 87-100 
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ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

5 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกับวินัย กำรรักษำวินัยและ
หลักกฎหมำยปกครองส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่ม
กฎหมำย
และคดี 

93,600 101-106 

6 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
ครูและสร้ำงภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 4 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

161,400 107-114 

7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์ 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

16,500 115-120 

8 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรงำนสำรบรรณเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

11,400 121-125 

9 โครงกำรส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ พัฒนำประสิทธิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

112,200 126-132 

10 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและ
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

415,950 133-141 

 รวม กลยุทธ์ที่ 3 7 โครงกำร 1,035,150   
 
 
 



 64  
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

11 โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน 

ยุทธชำติที ่  
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

192,200 142-150 

12 โครงกำรจัดตั้งงบประมำณ
ประจ ำปี 2566 งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของ
โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน
คุณภำพ 

ยุทธชำติที ่  
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

31,800 151-156 

 รวม กลยุทธ์ที่ 4 2 โครงกำร 224,000   
 
กลยุทธ์ที่  5 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้หลักธรรมำภิบำลและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน 
  คุณภำพกำรศึกษำ 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

13 โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 

ยุทธชำติที ่  
6 

แผนแม่บทท่ี 
20 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

95,400 157-162 

14 โครงกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำในสังกัด 

ยุทธชำติที ่  
6 

แผนแม่บทท่ี 
21 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

16,400 163-168 

15 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธชำติที ่  
6 

แผนแม่บทท่ี 
20 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

230,290 169-176 

16 โครงกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภำพศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที ่  
6 

แผนแม่บทท่ี 
20 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

2,110,200 177-181 



 65  
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565              สพม.สหอท 
 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

17 โครงกำรบริหำรจัดกำรจัดหำ
บ ำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที ่  
6 

แผนแม่บทท่ี 
20 

เรื่องที่ 6 กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

300,000 182-186 

18 โครงกำรบริหำรจัดกำรและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที ่  
6 

แผนแม่บทท่ี 
20 

เรื่องที่ 6 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

200,785 187-191 

 รวม กลยุทธ์ที่ 5 6 โครงกำร 2,953,075   
รวมจ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 18 โครงกำร 4,500,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
โครงการ สภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิตญดา  ศิริมาตย์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 

      เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    นักเรียน มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์รักการเรียนรู้ มีส านึก

พลเมืองมีความกล่าหาญทางจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในวิถี
ประชาธิปไตย แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ (1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
 ปัจจัย (F)  F0408 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

   กรรมการสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นองค์กรที่มีความ 
เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและสังคม น าเอาหลักการจัดการบ้านเมือง 
และ สังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นอย่างดี 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
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   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการตามนโยบาย 
และให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดเน้นเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพ
กฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และระดับสถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สอดคล้องกับ ค่านิยมไทย 12 ประการ รักสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนการมีจิตส านึกอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดี
มากยิ่งขึ้น มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงจัด
โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนากรรมการสภานักเรียน ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ       
2.2 เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
      3.1 เป้าหมาผลผลิต (Output)    
                1. มีนักเรียนแกนน าสภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 26 โรงเรียน รวม 52 คน 
       2. มีครูผู้ดูแลนักเรียนแกนน าระดับโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 26 คน 
                3. มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 1 เล่ม จ านวน 26 โรงเรียน 
          3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)  
       คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นองค์กรที่มีความ 
เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและสังคม น าเอาหลักการจัดการบ้านเมือง และ 
สังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นอย่างดี 
4.  ตัวช้ีวัดตัวส าเร็จ (KPIs) 
 4.1  เชิงปริมาณ  
                 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าค่ายฯ สามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
        2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
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          4.2  เชิงคุณภาพ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ 
           อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี   
7. งบประมาณ  จ านวน  75,400 บาท   พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานสภานักเรียน 
ธรรมาภิบาล ปี 2565 

      

      2.1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม 100 
บาท x 40 คน x 1 วัน  

 4,000   

      2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25บาท x 2
มื้อ x 40 คน 

 2,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  6,000   
กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนานักเรียนแกนน าสภา
นักเรียน 

    

ค่ายพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียน  
ครูผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง (150 คน) 
- ค่าอาหาร (150 คน x 2 วัน  x 100 บาท)  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 2 วัน x 25 
บาทx 2 มื้อ)  
- ค่าวิทยากรกลุ่ม (6 ช.ม. x 600 บาท x 4 คน)  
- ค่าบ ารุงสถานที่ 
- ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 

14,400 
 

 
 

30,000 
15,000 

 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,000* 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 14,400 55,000 5,000*  
รวมงบประมาณ  14,400  61,000 5,000* 75,400 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564  
รวม ไตรมาสที ่1 

(ตค.- ธค.63) 
ไตรมาสที ่2 
(มค. –ก พ.64) 

ไตรมาสที ่3 
(เมย. – มิย.64) 

ไตรมาสที ่4 
(กค. –กย.64) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะท างานสภานักเรียน 
ธรรมาภิบาล ปี 2565 

  6,000  6,000 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนา
นักเรียนแกนน าสภานักเรียน 

  69,400  69,400 

    รวม   75,400  75,400 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
  9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนค่อนข้างน้อย  
  9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด 
ด าเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และระดับสถานศึกษา 
             

            

            

            

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางบุณยนุช ธรรมสอาด) 
นักวิขาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ  ล้อจงเอง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ พัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  

  ประจ าปี 2564    

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชลิต์ญา ทรัพย์พาลี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ

พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่มได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีทักษะอาชีพ มีส านึกการพลเมืองที่ดี  

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ (1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 2) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V03 รูปแบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)  F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเชี่ยวชาญที่เกิดกับเด็กและเยาวชน รวมถึง
ทักษะที่สอดคล้องความต้องการของประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุก

ระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อย
โอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะทางวิชาการและทักษะในการด าเนินชีวิต ตลอดจนนักเรียนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้อการของประเทศ  
 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวที
โลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความ
เป็นสากล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2564 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้มีแนวคิดที่จะสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ จึงได้จัดท าโครงการการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันต่อรอบสองระดับประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวที
โลก 
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 2. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
 3. เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเท่า
มาตรฐานสากล 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 
    3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output) 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
    3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้ก้าวทันโลก 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสังคมอย่างมีมีความสุข 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด ได้รับโอกาสการส่งเสริมและพัฒนา

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  2. สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด มีนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ผู้เรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลงานหรือชิ้นงานด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

4. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันระดับชาติและเวทีโลก 
4.2 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถทางวิชาการอย่าง
สร้างสรรค ์โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถจัดกิจกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น ๆ  
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6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และอ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) 
 

7. งบประมาณ  จ านวน 75,375 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ รอบแรก  ระดับเขตพ้ืนที่ 

    

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ส าหรับคณะกรรมการในการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง 100 คน ๆ ละ 150 บาท 
(100 x 150) 

 15,000  15,000 

2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  5,000* 5,000 

3. ค่าบ ารุงสถานที่  2,000  2,000 
4. ค่าวัสดุ   3,000* 3,000 
5. ค่าตอบแทน 

    - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ จ านวน 50 คน 
ๆ ละ 300 บาท (50x 300) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการอ านวยการ จ านวน 2 
คน ๆ ละ 500 บาท (2 x 500) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง จ านวน 10 คน ๆ 
ละ 400 บาท (10 x 400) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการจัดท าส าเนาและรักษา
ข้อสอบ จ านวน 6 คน ๆ ละ 300 บาท (6 x 300) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
จ านวน 9 คน ๆ ละ 300 บาท (9 x 300) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจข้อสอบและ
ประมวลผล จ านวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท   

 
15,000 

 
1,000 

 
4,000 

 
1,800 

 
 

2,700 
 

6,000 

   
15,000 

 
1,000 

 
4,000 

 
1,800 

 
 

2,700 
 

6,000 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 30,500 17,000 8,000* 47,500 

กิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ รอบสอง  ระดับเขตพ้ืนที่ 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ส าหรับคณะกรรมการในการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50คน ๆ ละ 150 
บาท (50x150) 

 7,500  7,500 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียนที่เข้า
สอบ จ านวน 175 คน ๆ ละ 25 บาท (175x25) 

 4,375  4,375 

3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  2,000* 2,000 

4. ค่าบ ารุงสถานที่  2,000  2,000 
5. ค่าวัสดุ   2,000* 2,000 
6. ค่าตอบแทน 

    - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ จ านวน 10 คน 
ๆ ละ 300 บาท (10x 300) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการอ านวยการ จ านวน  2 
คน ๆ ละ 500 บาท (2 x 500) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง จ านวน 10 คน ๆ 
ละ 400 บาท (10 x 400) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการจัดท าส าเนาและรักษา
ข้อสอบ จ านวน 4 คน ๆ ละ 300 บาท (4 x 300) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
จ านวน 8 คน ๆ ละ 300 บาท (8 x 300) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจข้อสอบและ
ประมวลผล จ านวน 8 คน ๆ ละ 300 บาท   

 
3,000 

 
1,000 

 
4,000 

 
1,200 

 
 

2,400 
 

2,400 

   
3,000 

 
1,000 

 
4,000 

 
1,200 

 
 

2,400 
 

2,400 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 14,000 13,875 4,000* 27,875 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  44,500 30,375 12,000* 75,375 
 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสอบแขง่ขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก   

- 47,500         -         - 47,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสอบแขง่ขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง   

- - 27,875 - 29,875 

รวม - 47,500 27,875 - 75,375 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          1. พ้ืนที่การบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มี 2 จังหวัด ท าให้การ
ประสานงานหรือด าเนินงานอาจเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว 
          2. การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันน้อย 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1. จัดให้มีการจัดการแข่งขัน 2 ศูนย์ เพื่อให้สะดวกในการเดินทางของการจัดงาน   
          2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้หลากหลาย 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพและได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่เวทีโลก 
 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มี
ความทันสมัย เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล 
 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ อย่างเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน      
 

  
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวชลิต์ญา ทรัพย์พาลี) 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางบุณยนุช  ธรรมสอาด) 
นักวิขาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ  ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 



78 

 
 

โครงการ การขับเคลื่อนนโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เช็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hkhemphet@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . suppin@secondary5.go.th 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1  ด้าน พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่1  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย 11.3  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

mailto:s.napat@esdc.go.th
mailto:hkhemphet@esdc.go.th
mailto:suppin@secondary5.go.th
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 เป้าหมายของแผนย่อย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ V01  การพัฒนาทักษะชีวิต 
  ปัจจัย  F0102  หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  ปัจจัย  F0103  ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างานและทักษะทางด้านอารมณ์ 
 องค์ประกอบ V03  รูปแบบการเรียนรู้ 
  ปัจจัย  F0303  ระบบการเรียนที่เน้นการน าทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นของแต่ละ
วิชาหลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
 องค์ประกอบ V04  เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
  ปัจจัย  F0401  ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา/อารมณ์ 
  ปัจจัย  F0404  ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ 
 องค์ประกอบ V05  กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น 
  ปัจจัย  F0501  นโยบาย/แผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  ข้อ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท  โดยใช้กลยุทธ์ การปลูกฝังค่านิยมและหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชด าริ พร้อมทั้งมี
เป้าหมายเพ่ือให้ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
ส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อนในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อย
ที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล
ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้ด าเนินโครงการ การขับเคลื่อน
นโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Desigh 
thinking บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals) 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 2.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 2.5 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 
 2.6 เพ่ือพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

2.7 เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    

3.1.1 ครูร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Desigh thinking บูรณา
การศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals) 

3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 3.1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 3.1.4 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 3.1.5 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 
 3.1.6 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

3.1.7 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
3.2.1 ครู มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Desigh thinking บูรณาการศาสตร์

พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals) 
3.2.2 ครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
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 3.2.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
 3.2.4 สถานศึกษาในสังกัด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 3.2.5 สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน
มัธยมขนาดเล็ก 
 3.2.6 สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

3.2.7 สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1 ครูร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Desigh thinking บูรณา

การศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals) 
4.1.2 ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

 4.1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 4.1.4 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 4.1.5 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 
 4.1.6 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

4.1.7 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ครู มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Desigh thinking บูรณาการศาสตร์
พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals) 

4.2.2 ครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 4.2.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
 4.2.4 สถานศึกษาในสังกัด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 4.2.5 สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน
มัธยมขนาดเล็ก 
 4.2.6 สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

4.2.7 สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 5.3 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  137,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   (รายละเอียดตัวคูณ) 
 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่1 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมปฏิบัติการ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Design thinkingบูรณา
การศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals) 

    

1.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50x150x2) 

 15,000   

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  (5x600x2)                   6,000     
1.3 ค่าท่ีพักวิทยากร (600x2x1)  1,200   
1.4 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
1.5 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม   10,000*  

รวมงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 1 6,000  21,200  27,200 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประเมินและยกย่องสถานศึกษา
พอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” 
และ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 

   
 

 

2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ (10x240x5)  12,000   
2.2 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (พาหนะคณะกรรมการฯ) 
กิโลเมตรละ 4 บาท 

 20,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 2  32,000  32,000 
กิจกรรมย่อยที่ 3 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 

- - 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 3 - -   
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 6,000 53,200  59,200 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่2  เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60 คน x 150 บาท x1 วัน) 

 9,000 
 

 

2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 คน x 600 บาท x 1 วัน)  

1,200  
 

 

2.3 ค่าจัดท าเอกสาร   5,000*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 1,200 9,000  10,200 

กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20x150x3) 

 9,000 
 

 
 

ค่าจัดจ้างจัดท ารูปเล่มรายงาน   4,500*  
ค่าวัสดุ                     5,000*  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  9,000  9,000 
กิจกรรมที ่4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรมย่อย การขยายผลการด าเนินโครงการโรงเรียนสจุริต 
4.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(26 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

 3,900 
 

 

4.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 คน x 600 บาท x1วัน)  

1,200  
 

 

4.3 ค่าจัดท าเอกสาร   4,900*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 1,200 3,900  5,100 

กิจกรรมที ่5 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความย่ังยืน 
กิจกรรมย่อย การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(26 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

 3,900 
 

 

5.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง   
(2 คน x 600 บาท x1วัน)      

1,200  
 

 

5.3 ค่าจัดท าเอกสาร   4,900*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5 1,200 3,900  5,100 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่6 พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง 
6.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(40x150x2) 

 12,000 
 

 
 

6.2 ค่าจัดท าเกียรติบัตรและโล่รางวัล                     10,000*  
6.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน
โรงเรียน 

12,000  
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 6 12,000  12,000  24,000 
กิจกรรมที ่7 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
7.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20x150x3) 

 9,000 
 

 
 

7.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 บ.x3 ช.ม.x3 ครั้ง)                   5,400     
7.3 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (พาหนะคณะกรรมการฯ) 
กิโลเมตรละ 4 บาท 

 10,000 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 7 5,400  19,000  24,400 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 1-7) 27,000 110,000 44,300* 137,000 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน  

  27,200 32,000- 59,200 

กิจกรรมที่ 2 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ทุกคน 

 10,200   10,200 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

  9,000  9,000 

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 5,100   5,100 

กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน 

 5,100   5,100 

 
 



86 

 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง 

  24,000  24,000 

กิจกรรมที่ 7 โรงเรียนมาตรฐานสากล  24,400   24,400 
รวม  44,800 60,200 32,000 137,000 

 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดรับกับนโยบายของ สพฐ. 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ปรับกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้และด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม สอดรับและตอบสนองนโยบายของ สพฐ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เช็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hkhemphet@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . suppin@secondary5.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
            ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                               เปา้หมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และ 
              ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21   สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 
                                12.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
              พหุปัญญาดีขึ้น 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 

 เป้าหมายที่ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และ 
              ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21   สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 

 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

mailto:hkhemphet@esdc.go.th
mailto:suppin@secondary5.go.th
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 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนาองตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V) V01 : หลักสูตรการจัดการศึกษา 
 ปัจจัย (F)   F0102 หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ ต้องการของประเทศ  

 องค์ประกอบ (V) V02 : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)   F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อ 
                               ความต้องการ ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

 องค์ประกอบ (V) V03 : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)   F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  
                     F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ ปฏิบัติและทักษะอาชีพ  
 F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
                              ของตนได้ 

 F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันและคน 
               ทุกช่วงวัย  
     F0307 พ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดและขยายผล 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาระดบัสูงตามาตรฐานนานาชาติ 

(รายสาขาวิชาในระดบัสูงตามมาตรฐานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา) 
- อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

  แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

 องค์ประกอบ (V) V01 : แหล่งเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)   F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนา ศักยภาพตามพหุปัญญา 
 องค์ประกอบ (V) V02 : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)   F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุ 
                          ปัญญาของผู้เรียน 
 องค์ประกอบ (V) V02 : ระบบข้อมูล 
 ปัจจัย (F)      F0301 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  F0303 การส ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ ติดตามและประเมินผล 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    -    สัดส่วนสถานศึกษาทีส่ามารถจัดการเรียนการสอนที่สรา้งสมดุลทุกดา้นและมีการจัด 
         การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
    -    สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสง่ต่อและพฒันาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ข้อ 8 การปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 

    ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี 

คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาหลักสูตรแระบวนการเรียนการสอนและเสริมสร้าง 
ศักยภาพครู ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผุ้เรียนได้เต็มตามศักยภาพด้านความรู้ 
ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อม
ทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  กล่าวถึงความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ๒๕๗๓ (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความ
ต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของ
ระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม แนวทางการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ควรยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ก่อให้เกิด 
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21   และ การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง  ครูจึงต้อง
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะ 
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning 
Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเป้าหามาย 1คนไทยมีก ารศึกษาที่มีมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ส ามารถในก ารแก้ปัญห าปรับตัว สื่อสาร และท างนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการ
สอน ก ารวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับก ารศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดก า
รเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในก ารประกอบอ าชีพที่สอดคล้องกับความต้องก า
รของประเทศ การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพก ารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ เป็นในศตวรรษที่ 21 

       ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันในระดับชาติและเวทีโลก
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและได้มาตรฐานวิชาชีพ  โดยปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและอาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสภาวะการทีเ่ปลี่ยนแปลง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี แอฟพริเคชั่น นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ เพ่ือให้เกิดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030 พร้อมที่จะพัฒนาการเรียนรู้เพ่ืออนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้
ผู้เรียนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 2.4 เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
และความเป็นพลเมืองดี 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมิน
ระดับนานาชาติ 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.7 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครใูห้มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ  
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 2.8 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.9 เพ่ือส่งเสริมครูให้มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    

3.1 ครูแกนน าร้อยละ 100 เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ 

3.2 ครูร้อยละ 95 มีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3.3 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 3.4 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี 
 3.5 ครูแกนน าร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อม
เข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาติ 
 3.6 ครูร้อยละ 100 มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.7 ครูแกนน าร้อยละ 100 ให้มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ  
 3.8 ครูแกนน าสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 100 ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.9 ครูร้อยละ 80 มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
ด้านผู้เรียน 

3.1 โรงเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ 

3.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้านความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  
 3.3 นักเรียน มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการ  
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 3.4 นักเรียน มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ
ความเป็นพลเมืองด ี
 3.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการ
พัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาติ 
 3.6 นักเรียน มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

3.7 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
3.8  นักเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 
3.9 ครูมีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  ในการ

พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่  
ด้านครู 

3.2.1 โรงเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ 

3.2.2 ครูมีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 3.2.3 ครูแกนน า มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 3.2.4 ครูแกนน า มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ
ความเป็นพลเมืองด ี
 3.2.5 ครูแกนน า ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขัน
และประเมินระดับนานาชาติ 
 3.2.6 ครู มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.2.7 ครูแกนน า ให้มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ  

3.2.8 ครูมีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  ใน
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่  
 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

4.1.1 ครูแกนน าร้อยละ 100 เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ 
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4.1.2 ครูร้อยละ 95 มีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 4.1.3 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 4.1.4 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี 
 4.1.5 ครูแกนน าร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อม
เข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาติ 
 4.1.6 ครรู้อยละ 100 มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.1.7 ครแูกนน าร้อยละ 100 ให้มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ  
 4.1.8 ครูแกนน าสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 100 ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4.1.9 ครูร้อยละ 80 มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 จ านวนโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
4.2.2 ครูมีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐาน

วิชาชีพมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 4.2.3 ครูแกนน ามีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 4.2.4 ครูแกนน ามีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ
ความเป็นพลเมืองด ีมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 4.2.5 ครูแกนน าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขัน
และประเมินระดับนานาชาติ เพ่ิมมากข้ึน 
 4.2.6 ครูมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

4.2.7 ครแูกนน าร้อยละ 100 ให้มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
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 4.2.8 ครูแกนน าสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 100 ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ิมมากข้ึน 
 4.2.9 ครูร้อยละ 80 มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูแกนน าและครูทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 5.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  224,100.-  บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

      

1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(70x150x2) 

 21,000   

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
 (3 x600 x 2 วัน)  

10,800    

1.3 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
1.4 ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสารและคลิปวิดิโอ   5,000*  
1.5 ค่าท่ีพัก (600x1ห้องx2วัน)  1,200   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 10,800  27,200  38,000 
กิจกรรมที ่2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  
Active Learning 
 

   

 

 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(70x150x2) 

 21,000 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 
(6x600x3 ชม)  

10,800  
 

 

2.3 ค่าท่ีพัก (600x1x2 ห้อง)  1,200   
2.4 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
2.5 ค่าวัสดุ   5,000*  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 10,800 27,200  38,000 
กิจกรรมที ่3  การอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C 

   
 

 

3.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(70x150x1) 

 10,500 
 

 

3.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 
(3x600x5 ชม)  

7,200  
 

 

3.4 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
3.5 ค่าวัสดุ   5,000*  
3.6 ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสารและคลิปวิดิโอ   5,000*  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 7,200 15,500  22,700 
กิจกรรมที ่4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

  
 

 

4.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(70x150x1) 

 10,500 
 

 

4.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 x600x1วัน)  

7,200  
 

 

4.4 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 7,200 15,500  22,700 

กิจกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ (STEM & PISA) ในการพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่
เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาติ 

  

 

 

5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(70x150x1) 

 10,500 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

5.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 x600x1วัน)  

7,200  
 

 

5.4 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5 7,200 15,500  22,700 

กิจกรรมที ่6  ภาษาไทย     
6.1 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาไทย     
6.1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60x150x2) 

 18,000 
 

 

6.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง        
(2 x600x2วัน)  

7,200  
 

 

6.1.3 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
6.2 ส่งเสริมและพัฒนารักการอ่าน     
6.2.1 เงินรางวัลการประกวด รักการอ่าน 5,200    
6.2.2 ค่าจ้างจัดท าคลิปวีดิโอเผยแพร่กิจกรรม   4,800*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 6 12,400 23,000  35,400 
กิจกรรมที ่7 การเสริมสร้างสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ด้านการสอนและการวัดประเมินผล 

  
 

 

7.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60x150x2) 

 18,000 
 

 

7.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 x600x2วัน)  

7,200  
 

 

7.3 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 7 7,200 23,000  30,200 
กิจกรรมที ่8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  
 

 

5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 600 บ.x6 ชม.X4 วัน)   14,400   
5.2 ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร   4,500*  
5.3 ค่าวัสดุ   4,500*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 8  14,400  14,400 
กิจกรรมที ่9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learningสู่การปฏิบัติจริงในระดับชั้นเรียน 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

9.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     (บูรณาการโครงการนิเทศบูรณาการฯ) 

- - 
- 

- 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 9 - - - - 
กิจกรรมที ่10  นิเทศก ากับและติดตาม     
10.1 ค่าน้ ามันรถยนต์ (กิโลเมตรละ 4 บาท) 
     (บูรณาการโครงการนิเทศบูรณาการฯ) 

- - 
- 

- 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 10 - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 62,800 161,300 33,800* 224,100 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

38,000    38,000 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” สื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสม
สอดคล้องกับหลักสตูรและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม
การเรยีนรู้เชิงรุก Active Learning 

 38,000   38,000 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านทักษะ
กระบวนการคดิวิเคราะห์ 1S2C 

  22,700 
 

 22,700 
 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
สื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

  22,700 
 

 22,700 
 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ (STEM 
& PISA) ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อม
เข้าสู่เวทีแข่งขัน/ประเมินระดับนานาชาติ 

  22,700 
 

 22,700 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 6  ภาษาไทย   35,400  35,400 
กิจกรรมที่ 7 การเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูคณิตศาสตร์ด้านการสอนและการ
วัดประเมินผล 

  30,200  30,200 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 14,400   14,400 

กิจกรรมที่ 9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การปฏิบัติบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
กิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก Active 
Learning สู่การปฏิบตัิจริงในระดับช้ันเรียน 

  - -  

กิจกรรมที่ 10  นิเทศก ากับและติดตาม - - - -  

รวม 38,000 52,400 133,700  224,100 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
 1. วิทยากรทีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ Active Learning   และการเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ค่อนข้างมี
จ านวนจ ากัด 

2. วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ พัฒนาสื่อออนไลน์ ที่สอดรับกับแนวการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ค่อนข้างจะมีจ านวนน้อย และช่วงเวลาที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับเขตพ้ืนที่ 
ค่อนข้างจ ากัดมาก  

3. เนื้อหาองค์ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่าย 

4. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Coaching  มีจ านวนจ ากัด อาจท าให้การพัฒนาบุคลากรในสังกัดล่าช้ากว่า
ก าหนดการ หรือ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะครู ผ่านกระบวนการ 
Active Learning แบบ Face to Face 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. สร้างทีมศึกษานิเทศก์ และ ครูแกนน า เป็นวิทยากร ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning   และการเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) คอ่นข้างมีจ านวนจ ากัด 
 2. สร้างและ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning โดยการ
ประสานงานจากบุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่าย 
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 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่ ให้เข้มแข็งและใช้เอฟพริเคชั่นเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
10. ข้อเสนอแนะ 
 1. ประสานงานกับวิทยากรหลัก หรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น สพฐ./ ติดต่อล่วงหน้าเป็นเวลานาน และ ก าหนด
กิจกรรม หรือ จัดท าข้อตกลงให้ชัดเจน 
 2. ประสานงานวิทยากรกับ สพฐ. เพ่ือขอความอนุเคราะห์วิทยากรแกนน า สพฐ.  และ ข้อมูลวิทยากร
จากองค์กรภายนอก  

3. พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนในสังกัดมีการสับเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้านความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21  
3. มีครูต้นแบบ / ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้เชิงรุก (Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างให้กับผู้สนใจได้ 
 4. ครูแกนน าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขัน
และประเมินระดับนานาชาติ เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติตตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ สัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและหลักกฎหมายปกครอง 
  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มกฎหมายและคด ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานนลิน หมุนนุ้ย และนางพรรณทิพา ตรีธนะ  ศรีหานาม  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   มกราคม 2565 – มิถุนายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต     
    พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ในระเบียบวินัย    
    คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครอง  
    ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้    
   และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครอง  ซึ่งเป็น
สมรรถนะหลักตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น และท าให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเรื่องร้องเรียนกล่าวหาและการด าเนินคดีของรัฐที่ลดลง 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
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   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวินัยของข้าราชการเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่บรรดาข้าราชการควรค านึงถึงและพึงปฏิบัติ เพ่ือให้
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมือ
อาชีพ และมีทักษะในการประกอบวิชาชีพสูงขึ้น เนื่องจากสถิติของเรื่องร้องเรียนในปีที่ผ่านมาและปีก่อนๆ 
ประเภทของเรื่องร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยังคงซ้ าซากวนเวียนอยู่ที่ประเภท
เดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ การเบิกจ่ายงบประมาณ ความประพฤติและการปฏิบัติตนในหน้าที่ราชการ และ
ความรู้ส านึกต่อวิชาชีพที่ตนใช้ในการประกอบอาชีพ แม้ว่าจะมีการด าเนินการทางวินัยที่เข้มแข็ง เด็ดขาดอย่างไร 
ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างจิตส านึก ความรู้คิดและสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายได้เท่าที่ควร จึงควรให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับวินัยและหลักกฎหมายปกครอง เพ่ือเป็นการป้องกันและป้อมปรามการ
กระท าผิดวินัย และส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
รู้ถูก รู้ผิดในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 18,127 คน ซึ่งปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 50 คน ครูผู้สอน จ านวน 969 คน บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 81 คน  ที่ยังคงถูก
ร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความประพฤติ การครองตนที่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่เสมอๆ และมีทั้งส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติ  มิชอบ โดยมี
หลายครั้งที่ได้กระท าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาทเลินเล่อ อาจจะด้วยความไม่แม่นย าในข้อวินัย 
การพึงรักษาวินัยและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาระหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ
มีงานที่ได้มอบหมายพิเศษอ่ืนให้ต้องรับผิดชอบอีกมาก จึงท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
มักไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษา หรือท าความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยข้าราชการอย่างถ่องแท้ 
ประกอบกับเรื่องของหลักกฎหมายปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องรู้และใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ยังคงเป็นเรื่องยากส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
เรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึง ท าให้เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามกฎหมายได้ทันท่วงที จนเกิดความเสียหาย ข้อร้องเรียน
และคดีความติดตามมา ทั้งที่บางกรณีข้อขัดข้องหรือปัญหานั้นสามารถแก้ไขเยียวยาและด าเนินการตามหน้าที่ได้
ในเบื้องต้นที่ระดับผู้ปฏิบัตินั้นเอง ทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
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สังกัดและเพ่ือให้การน านโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีหลักคิดที่ดี เป็นการพัฒนาในมิติด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ให้ได้รับการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีประสิทธิผล  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นดังกล่าว  จึงจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและหลักกฎหมายปกครองส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครอง 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม การ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครองเพ่ิมมากขึ้น 
 3. เพ่ือลดข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 200 คน 
        - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อ านวยการ    
                  สถานศึกษา จ านวน 26 คน 

  จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 12 คน  จังหวัดอ่างทอง จ านวน  14 คน  
     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่    
       การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 14 คน  
     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสถานศึกษาในสังกัด 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 160 คน 
          ได้รับการอบรมร้อยละ 100 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
      - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี    
อ่างทอง เป็นผู้มีความรู้ ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลักกฎหมายปกครอง 
      - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ได้รับการพัฒนาความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติราชการ  ตามหลัก
กฎหมายปกครองเพ่ิมมากข้ึน 
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4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลักกฎหมาย 

ปกครอง ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง เป็นผู้มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 100 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

4.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและหลักกฎหมายปกครองเพ่ิมมากขึ้น และเป็นบุคลากรที่มี
ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและหลักกฎหมายปกครอง อย่างซื่อสัตย์และสุจริต ท าให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่ข้อร้องเรียนกล่าวหาและการด าเนินคดีของรัฐ
ที่ลดน้อยลง สามารถตอบสนองและอ านวยความสะดวกให้แก่สังคมและประชาชนได้ตามความประสงค์ 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ /พื้นที่ด าเนินการ  :  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

7. งบประมาณ  จ านวน 93,600 บาท  (เก้าหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 อบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัยและ
หลักกฎหมายปกครองข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

      

 1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
(6 คน x 150 บาท x 2 วัน) (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 - 1,800 -  

2. ค่าวิทยากร (2 คน x 2 วัน)  21,800 - -  
3. ค่าอาหารกลางวัน คา่อาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
จัดอบรม จ านวน 200 คน (200 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

- 60,000 -  

4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 

- - 1,800*  

5. ค่าห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี วนัละ 5,000 
บาท 2 วนั 

- 10,000 -  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 21,800  71,800 1,800* 93,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,800 71,800 1,800* 93,600 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่  1  อบรมพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับวินัยและหลักกฎหมายปกครอง 

-  
- 

 
93,600 

- 93,600 

รวม - - 93,600 - 93,600 
 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

      - ในการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากติดภารกิจ 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการให้ชัดเจนแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมทุกคนทราบล่วงหน้า 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครอง 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลัก
กฎหมายปกครองเพ่ิมมากข้ึน 

3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทองเป็นผู้มีระเบียบ วินัย  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติงานที่ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาและการด าเนินคดีของรัฐที่ลดลง 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวปานนลิน หมุนนุ้ย) 
นิติกรปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบและพิจารณาโครงการ 
 
 

(นางพรรณทิพา ตรีธนะ  ศรีหานาม) 
นิติการช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญประกอบ  ชีวะธรรม นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์ และนางสาวชนิกานต์  บุญเรือง  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาทุก

แห่งด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551  

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
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 ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ 
   ต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือลด

พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน ไปพัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไข ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดภาวะเด็กออกกลางคัน เสริมสร้างสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการดูแลและส่งต่อความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษามี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดนโยบายทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ 1. ด้าน
ความปลอดภัย 2. ด้านโอกาส 3. ด้านคุณภาพ 4. ด้านประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
จึงให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีความเท่าเทียม และ
การพัฒนาศักยภาพของครูในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายที่ 2. ด้านโอกาส และเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันกับ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.3 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในสังกัด 
2.4 นักเรียนพิการและด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
 1. ครู และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 
 
 



110 
    3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
 นักเรียนทุกระดับ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส มีภูมิคุ้มกัน และได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

 4.1  เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 80 ของครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับ
การอบรมพัฒนาเพ่ิมทักษะ 
 2. รอ้ยละ 80 ของนักเรียนทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษา และการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
เทียบเท่าเพ่ิมข้ึน 
 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในระดับ
ดีขึ้นไป 
 5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถด า เนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกระดับ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
 2. นักเรียนทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

ครู และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6.  สถานที่ด าเนินการ / พื้นที่ด าเนินการ (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด สพม.สหอท 

7. งบประมาณ จ านวน 161,400 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูที่
รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

      

1. การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี
การศึกษา 2564 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก 
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี
การศึกษา 2564 (16 คน X 1 วัน X150 บาท) 

 2,400   

2. ประชุมพัฒนาครูเพ่ือพัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการท างานด้าน
จิตวิทยา 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
(จ านวน 70 คน x 1 วัน x 150 บาท) 

  10,500   

ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ช่วงเช้า คนที่ 1 (วิทยากร จ านวน 1 คน)  

1คน X 3 ชม. X 600 บาท = 1,800 บาท 
- ช่วงบ่าย คณะวิทยากรกลุ่ม 

(4 คน X 3 ชม. X 600 บาท) = 7,200 บาท 

9,000    

3. การด าเนินงานตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

    

- ติดตามการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่ม
ประสบภัยตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

 6,000*   

- ค่าวัสดุอุปกรณ์   1,500*  
- รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 9,000 12,900  21,900 

กิจกรรมที่ 2 ติดตามการด าเนินงานระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษา 

  
 

 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินงาน
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(80 คน X 1 วัน X150 บาท) 

 12,000 

 

 

- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 
- (4 คน X 6 ชม. X 600 บาท) 

14,400  
 

 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์   3,000*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 14,400 12,000  26,400 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพงานแนะแนว
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

  
 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานแนะ
แนวอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
(จ านวน 50 คน x 1 วัน x 150 บาท) 

 7,500 

 

 

- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม  
(4 คน X 6 ชม. X 600 บาท) 

14,400  
 

 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์   3,000*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 14,400 7,500  21,900 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

  
 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการ     
- ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(80คนx3วันx150 บาท) 
 36,000 

 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 
(4คนx 3 วัน (18 ชม.) x600บาท) 

43,200  
 

 

- ถ่ายเอกสารการประกอบการอบรม   3000*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 43,200 36,000  79,200 

กิจกรรมที่ 5 การรับนักเรียน 
1.  แต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียน 
และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบ ชั้น ป. 6 
และ ม.3 ทุกสังกัด เพ่ือจัดท าแผนการรับนักเรียน 
2. จัดท าแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน  ประชุม
คณะกรรมการการรับนักเรียน จ านวน 2 จังหวัด
จ านวน 2 ครั้ง   
ครั้งที่ 1 วางแผนการรับนักเรียนและพิจารณา
เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี
การศึกษา 2565        
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

ครั้งที่ 2  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ทัง้ 2 จังหวัด ปีการศึกษา 2565 
(คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต+เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง)  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (40 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
 -จัดท าป้ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  

จ านวน 2 ป้ายๆ 1,200 บาท รวม 2,400 

 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 

2,400* 

4.ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับชุมชน 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลาย 

  
 

 

5. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน     
6. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อ กศจ./สพฐ.     

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5  12,000  12,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 81,000 80,400 12,900* 161,400 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับ
นักเรียน 

1,500 1,500 3,900 15,000 21,900 

กิจกรรมที่  2 ติดตามการด าเนินงาน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ
สถานศึกษา 

- - 26,400 - 26,400 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพงานแนะ
แนวสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุ รี  
อ่างทอง 

- - 21,900 - 21,900 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนร่วมในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

- - 79,200 - 79,200 



114 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรมที่ 5 การรับนักเรียน 12,000 - - - 12,000 

รวม 13,500 1,500 131,400 15,000 161,400 
 
9.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดกิจกรรมอบรม
ได้จ านวนจ ากัดในแต่ละครั้ง 
 9.2 แนวทางการบริการความเสี่ยง 
  จัดกิจกรรมเป็นรายจังหวัด และมีการก าหนดมาตรการการป้องในการเข้าร่วมกิจกรรม 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่าง
เหมาสม 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีความเท่าเทียม 

3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเองในการด าเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้เท่าทันเหตุการณ์ 
4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมในการเรียนและการด าเนินชีวิตที่มี

คุณภาพ 
             

            
            
            
            
  

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางบุญประกอบ  ชีวะธรรม) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางบุณยนุช ธรรมสอาด) 
นักวิขาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ  ล้อจงเอง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันท์นภัส ปลิวมา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
       เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุน และความช่วยเหลือ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป 
      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 

 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ 
    ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการอบรมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 

และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาสื่อประสาสัมพันธ์เผยแพร่
สู่สาธารณชนทั่วไป ให้ได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ รวมถึงโครงการ 
กิจกรรมและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้อย่างกว้างขวาง ในหลาย
ช่องทาง ผ่านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
        คนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
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   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
             การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ หน่วยงาน องค์กร และ สถาบันในสังคม 
เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการ สร้างสัมพันธภาพอัน
ดี และการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการสื่อสาร
ที่ท าให้ประชาชนเข้าใจยอมรับและสนับสนุน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน ขจัด ปัญหาข่าวลือ และความเข้าใจ
ผิดโดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่งอ้างอิงรับรอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง จัดการเรียนการสอน สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ มัธยมศึกษา ดูแลรับผิดชอบ
สถานศึกษา จ านวน 26 โรงเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง ด าเนินกิจกรรม เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรม ที่พัฒนาการศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เพ่ือให้เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น เป็นที่ ยอมรับของสังคม
โดยรวม    

              ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ได้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และภารกิจของงานประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการความมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนงานจัด
การศึกษาของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดไปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงสุด 
และเพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดตลอดถึงบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันด้วยดี จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ด้วยการประชาสัมพันธ์ 
 

2. วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
            2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
และสถานศึกษาในสังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
            3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 
        3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  
 1. การด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และสถานศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธ์ขยายผลอย่างกว้างขวาง 
 2. งานประชาสัมพันธ์มีการสร้างเครือข่ายอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกจังหวัด 
       3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา และการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุน และความช่วยเหลือ เพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป 
 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
       4.1  เชิงปริมาณ 
 1. เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 12 คน และเจ้าหน้าที่
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 คน ได้รับการอบรมพัฒนา 
          2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา และกลุ่มงานต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจ ในการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในระดับมาตรฐานขั้นสูง  
       4.2 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจน
สาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ การด าเนินโครงการ 
กิจกรรมและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้อย่างกว้างขวาง ในหลาย
ช่องทาง ผ่านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และประชาชนทั่วไป  

 6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

           ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 
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7. งบประมาณ  จ านวน  16,500 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 อบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา/กลุ่มงาน 

     

 อบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา/
กลุ่มงาน 
-ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าอาหารกลางวัน  
 (150 บาทX 70 คนX1วัน)  
-ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท X 6 ชั่วโมง) 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ท้องถิ่นและชุมชน 

  
 
 
 

3,600 
3,000 

 
 
 

10,500 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 6,000  10,500   16,500 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
                 ข่าวสาร 
                -ค่าจัดท าและปรับปรุงเว็บไซด์ 

   
 
 

 
 

6,000* 

 
 
 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2   6,000* 6,000* 
             รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 10,500  16,500 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 
กิจกรรมที ่1 
-จัดอบรมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา/ 
กลุ่มงาน ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ท้องถิ่น
และชุมชน 

   

 

16,500 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

16,500 

  

กิจกรรมที ่2 
จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 

 6,000* 
 
 

 

 

 6,000* 

รวม  16,500   16,500 

 



120 

 
 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     9.1ปัจจัยความเสี่ยง  
 1. บุคลากรที่เข้าประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   2. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบบ่อย 
     3. เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
      4. การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยขาดความรู้ท าให้เกิดความเสียหายและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ผู้บังคับบัญชาก ากับให้ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการประชุม 
 2. ผู้บังคับบัญชาก ากับติดตามการด าเนินงานของบุคลากรให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 3. ให้มีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล กระแสสังคม เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ   
 4. ศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมทั้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เชื่อมโยงประสานงานร่วมกัน 
 2. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษา และกลุ่มงานต่าง ๆ มีความเข้าใจการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทัน
เหตุการณ์ ไปยังหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวนันท์นภัส ปลิวมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

  
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางกมลชนก  ศรีภักดี) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชีพ  วันอังคาร  ต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  
       ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
       เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
         การบริหารจัดการระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นองค์กรที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ และเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง   
      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 

 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
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 ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ 
    ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการอบรมพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ส่งผลให้การ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพต่อภารกิจขององค์กร 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
        คนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
             ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือดูแลงานด้าน
สารบรรณงานธุรการในสถานศึกษาเพ่ือลดภาระหน้าที่ของครูผู้สอนซึ่งท าให้มีการจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงานด้วย
ธุรการงานสารบรรณ ตลอดจนการช่วยเหลืองานด้านเอกสารในสถานศึกษา เพ่ือแบ่งเบาภาระงานด้านเอกสาร
ของครูผู้สอน เนื่องจากปัจจุบันการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสารบรรณ ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานธุรการและงานเอกสารการรายงานต่าง  ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ทิศทางเดียวกัน จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารบรรณเพ่ือเ พ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับองค์กรมากขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
            1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรในการปฏิบัติงานสารบรรณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนในสังกัด 
            2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  
            3. เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้านเอกสารให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
           1. งานสารบรรณของสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
           2. การด าเนินงานด้านเอกสารทางราชการครบถ้วนถูกต้องชัดเจน 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
           1. สถานศึกษาจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณอย่างเป็นระบบ 
           2. สถานศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีตามระบบงานสารบรรณ 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

 1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 50 คน และเจ้าหน้าที่
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 26 คน ได้รับการอบรมพัฒนา 
          2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัดท่ีปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  
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 3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสารได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก 

4.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนใน
สังกัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสารทางราชการมี
ความสอดคล้อง และรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อเกิดประโยชน์และภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนใน
สังกัด  

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

        ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
  

7. งบประมาณ  จ านวน  11,400 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรม  อบรมสร้างความรู้งานสารบรรณ
สถานศึกษา/กลุ่มงาน 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าอาหารกลางวัน  
 (150บาทX76คนX1วัน) 

 
 
 
 

 
 
 

11,400  

  

รวมงบประมาณ กิจกรรม   11,400   
 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 เสนออนุมัติโครงการ      
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
วิทยากรแกนน า ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานจัดฝึกอบรมในด้าน ขอบเขต
และเนื้อหาของงานในแต่ล่ะส่วน 

       

กิจกรรมที่ 3 อบรมสร้างความรู้งานสาร
บรรณสถานศึกษา/กลุ่มงาน 

 11,400   11,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล      

รวม     11,400 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     9.1ปัจจัยความเสี่ยง  
      1. บุคลากรที่เข้าประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
      2. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบบ่อย 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ผู้บังคับบัญชาก ากับส่งบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการประชุม 
     2. ผู้บังคับบัญชาติดตามการด าเนินงานของบุคลากรที่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความส าคัญ และรูปแบบของงานสารบรรณ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 
 2. งานด้านสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และของโรงเรียนใน
สังกัด มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง 
 3. เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถประสานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงกันได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความเข้าใจตรงกัน 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายสุชีพ วันอังคาร)         
ต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางกมลชนก  ศรีภักดี) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ  ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง และ นางนัยนา กันภัย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนด าเนินการส่งเสริม 

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
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      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 

 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอเหมาะสม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียน
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชน 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการบริหารบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ทรัพยากรบุคคลมีสรรถนะสูงขึ้น และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือสามารถลดต้นทุนได้เพ่ิมขึ้น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัมนาประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งถือเป็น
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและประกอบคุณงามความดีต่อทางราชการและประเทศชาติมา
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษให้
เหมาะสมกับที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน สร้างความศรัทธาในวิชาชีพและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปี 2565 เพ่ือพัฒนาระบบแรงจูงใจ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน สร้างความศรัทธาใน
วิชาชีพและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือเป็ฯแบบอย่างส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
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2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนา
ระบบแรงจูงใจ ให้ได้มาตฐาน 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสร้างความตระหนักในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานของตนเอง  
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
สิงห์บุรี อ่างทอง 
          2. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าอาวุโส ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 200 คน 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และอัตราจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ 
   

4. ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPls)  
     4.1 เชิงปริมาณ    
 1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความศรัทธาในวิชาชีพที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน 
 4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในปี 2565 
    4.2 เชิงคุณภาพ   
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
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 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง  มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความศรัทธาในวิชาชีพ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

6. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ (ระบุอ าเภอและจังหวัด) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานที่โรงแรม/ภัตตาคารในอ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ จ านวน 112,200 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (Obec Awards,ครูดีใน
ดวงใจ,ยอดครูผู้มีอุดมการณ์, พระพฤหัสบดี,ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น,รางวัลคุรุสภา,รางวัล สพฐ.ดีเด่น) 
 - ค่ากลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (150 บาท x 10 คน x 10 ครั้ง) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15,000 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  15,000  15,000 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าอาวุโส ประจ าปี 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 100 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 350 บาท) 
- ค่าของที่ระลึก (42 คน x 700 บาท) 
- ปกไหมเกียรติบัตร (42 คน x 200 บาท) 
- ใบประกาศเกียรติบัตรทองค าพร้อมกล่องผ้าไหม 
  (2 คน x 1,800 บาท) 
- ค่าวิทยากร (1 คน x 1200 บาท x 6 ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 

20,000 
70,000 

 
 
 

29,400* 
8,400* 
3,600* 

 

 
 

20,000 
70,000 
29,400 
8,400 
3,600 

 
7,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 7,200 90,000  97,200 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 105,000 41,400* 112,200 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์           
ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                 
(Obec Awards,ครูดีในดวงใจ,ยอดครูผู้
มีอุดมการณ์,พระพฤหัสบดี,ข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น,รางวัลคุรุสภา,รางวัล 
สพฐ.ดีเด่น) 

 5,000 5,000 5,000 15,000 

                 รวม  5,000 5,000 5,000 15,000 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส 
ประจ าปี 2565  

   97,200 97,200 

                 รวม    97,200 97,200 
รวมทั้งสิ้น  5,000 5,000 102,200 112,200 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1.ปัจจัยความเสี่ยง 
       การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเสริมแรงด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งกิจกรรมจากต้นสังกัดยังมี
ค่อนข้างน้อยและไม่ครอบคลุม จึงด าเนินการได้เพียงระดับเขตพ้ืนที่เท่านั้น 
 9.2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

           ควรมีการจัดสรรงบประมาณ หรือจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร
ในสังกัดหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้มีความซาบซึ้งและประทับใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธาในวิฃาชีพ และมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างดีได้ 
           2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตหลัง
เกษียณได้อย่างเหมาะสม   โดยสามารถด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
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                     เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
             (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)                                          (นางอรุณี  กลับดี) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                   ผู้พิจารณาโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                 (นายสมบัติ  ล้อจงเฮง)                                         (นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง                                     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี   อ่างทอง 
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โครงการ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง และ นางนัยนา กันภัย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนด าเนินการพัฒนา

สมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 



134 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ 
   ต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะและ

ศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชน 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
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8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด และปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด บุคคลที่มีความส าคัญในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ                     
และความต้องการจ าเป็นในการด าเนินงานดังกล่าว  จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง             
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงานของตนเองและทีมงานได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่                          
และความรับผิดชอบ สถานการณ์และโอกาส  พร้อมพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการด าเนินงาน               
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
   2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึ กษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสานงานอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ                       

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จและ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
       3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง  มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน จ านวน 400  คน 
       3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
            ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และอัตราจ้างทุกคน มีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามวิชาชีพที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปรงใส โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข้าใจ 
เข้าถึง และสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในทุกมิติ ส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 
4. ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPls)  

4.1 ด้านปริมาณ  
1. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู ในปี 2565 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan โดยน าไปใช้ในการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน 
3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานใน

ระดับดีข้ึนไป 
4. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหรือมีผลงานได้รับรางวัลในระดับ

ต่างๆ เพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
6. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องาน

อ่ืนๆ (3 : 2) 
 4.2 ด้านคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ (ระบุอ าเภอและจังหวัด) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนสิงห์บุรี  และโรงแรมในต่างจังหวัด 
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7. งบประมาณ จ านวน 415,950  บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่  1  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (150บาทx50คนx6วัน) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 45,000 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

45,000 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  45,000  45,000 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร           
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ระยะที่ 1   
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (150บาทx65คนx1วัน) 
ระยะที่ 2 
2. ค่าวิทยากร (600บาทx2คนx6ชม.) 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (700บาทx65คนx2วัน) 
4. ค่าท่ีพัก (600บาทx65คนx1คืน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

9,750 
 
 
 

91,000 
 

39,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9,750 
 
 

7,200 
91,000 

 
39,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 7,200 139,750  146,950 
กิจกรรมที่  3  การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง 
ระยะที่ 1 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (150บาทx40คนx2วัน) 
ระยะที่ 2 
2. ค่าวิทยากร (2คนx600บาทx6ชม.) 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (700บาทx40คนx2วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 

28,000 
 

  
 
 
 
 
 

12,000 
 
 

7,200 
28,000 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 
4. ค่าท่ีพัก (600บาทx40คนx1คืน) 
5. ค่าจ้างเหมารถโดยสาร (รถตู้) (4 คันx5,000x2วัน)    

24,000 
40,000 

24,000 
40,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 7,200 104,000  111,200 
กิจกรรมที่ 4  การประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่ 
1. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(25คนx150บาทX4 วัน) 
2. ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ 

  
 
 

15,000 
 

15,000 

 
 
 
 
 

 
 
 

15,000 
 

15,000 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4  30,000  30,000 

กิจกรรมที่ 5  การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมือ 
อาชีพ และการปฏิบัติธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
คุณธรรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  
1. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(100คนx150บาทX3 วัน) 
2. ค่าวิทยากร (1คนx600บาทx12ชม.) 

 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 

45,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

45,000 
 

14,400 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 14,400 45,000  59,400 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐาน และความปลอดภัยไซเบอร์ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (150บาทx15คนx2วัน) 
2. ค่าวิทยากร (600บาทx2คนx6ชม.) 
3. ค่าจัดจ้างท าเว็บไซต์ e-learning 

 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

4,500 

 
 
 
 
 
 

10,000* 

 
 
 

4,500 
 

7,200 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6 7,200 4,500 10,000* 11,700 

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรระดับเขตและโรงเรียน
ให้ใช้เพรตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (150บาทx15คนx1วัน) 
2. ค่าวิทยากร (600บาทx1คนx6ชม.) 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 

2,250 

 
 
 
 

 
 
 

2,250 
3,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7 3,600 2,250  5,850 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียนให้ใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (150บาทx15คนx1วัน) 
2. ค่าวิทยากร 
   (600บาทx1คนx6ชม.) 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 

2,250 

 
 
 
 

 
 
 

2,250 
3,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 8 3,600 2,250  5,850 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,200 372,750 10,000* 415,950 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพในการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง   

 20,000  25,000 45,000 

                 รวม  20,000  25,000   45,000 
กิจกรรมที่  2  การพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุร ี
อ่างทอง 

        146,950 146,950 

รวม    146,950 146,950 
กิจกรรมที่  3  การพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA) ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานเิทศก์
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

   111,200 111,200 

รวม    111,200 111,200 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่  4  การประเมิน
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการ
แต่งตั้งใหม ่

 15,000 5,000 10,000 30,000 

รวม  15,000 5,000 10,000 30,000 
กิจกรรมที่ 5  การพัฒนาครผูู้ช่วย 
สู่เส้นทางครูมืออาชีพ และ 
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  

        59,400   59,400 

รวม  59,400   59,400 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
โรงเรียนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐาน และความ
ปลอดภัย ไซเบอร ์

 11,700 
(10,000*) 

  11,700 
(10,000*) 

รวม  11,700   11,700 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากร ระดับเขต
และโรงเรียนให้ใช้เพรตฟอร์มเพื่อการ
บริหารจดัการ 

        5,850   5,850 

รวม  5,850   5,850 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาบุคลากร 
ระดับโรงเรยีนให้ใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ  

 5,850   5,850 

รวม  5,850   5,850 
รวมทั้งสิ้น  117,800 5,000 293,150 415,950 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1.ปัจจัยความเสี่ยง 
     - ด้านงบประมาณ และด้านเวลา 
     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านไม่เข้าร่วมการประชุม 
 

 9.2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         - ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
              - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดประชุม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีความรู้ และทักษะในการบริหารงานตนเอง และทีมงานเพ่ือให้สามารถ
บริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ส่งผลดีต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษา 

 
 

                     เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
             (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)                                          (นางอรุณี  กลับดี) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                   ผู้พิจารณาโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                 (นายสมบัติ  ล้อจงเฮง)                                         (นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง                                     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี   อ่างทอง 
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โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . jatuporn.ya@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เข็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hkhemphet@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
            ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 

 เป้าหมายที่ 3 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

mailto:jatuporn.ya@esdc.go.th
mailto:hkhemphet@esdc.go.th
mailto:s.napat@esdc.go.th
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 องค์ประกอบ (V) V02 : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)   F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อ 
                               ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

 องค์ประกอบ (V) V03 : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)   F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  
                     F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ ปฏิบัติและทักษะอาชีพ  
 F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
                              ของตนได้ 

 F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันและคน 
               ทุกช่วงวัย  
     F0307 พ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดและขยายผล 

 องค์ประกอบ (V) V04 : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
  ปัจจัย (F)   F0406 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 อัตราส่วนคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสูงขึ้นขึ้น 

  (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ข้อ 8 การปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 

    ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๕๘ 

จ. (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประเทศไทย 
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
คนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน้นการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ูให้เป็นครูยุคใหม ่
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กล่าวถึงความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความ
ต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของ
ระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม แนวทางการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ควรยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ก่อให้เกิด 
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง  ครูจึงต้อง
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะ 
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทกัษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning 
Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหน ักถ ึงนโยบายด ้านการศ ึกษา ซ ึ่งถือเป ็นส ่วน
สำค ัญย ิ่งในการพ ัฒนาประเทศให ้บรรล ุเป ้าหมายอย ่างย ั่งย ืน เป็นประเทศท ี่พ ัฒนาแล ้วในท ุกด ้าน 
ด ังน ั้น เพ ื่อให ้การด าเน ินการเก ิดผลส ัมฤทธ ิ์และสอดคล ้องก ับแผนการปฏ ิร ูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศท ี่จะส ่งผลให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงต ่อประชาชนอย ่างม ีน ัยสำค ัญ (Big Rock) ที่มคีวามสำค ัญเร ่งด ่วน 
และสามารถดำเนินการและวัดผลได ้อย่างเป ็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเก ี่ยวข้องก ับสำน ักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศ ึกษาต้ังแต ่ระดับปฐมวัย 
(2) การพ ัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู ่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ ื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และ (3) การสร ้างระบบการผล ิตและพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาที ่ม ีคุณภาพ จ ึงก าหนดนโยบาย 
สำนกังานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ ื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565  
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       ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เห็นความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา โดยพัฒนากระบวนการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มีความต่อเนื่องและ

เป็นเอกภาพ มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน วิเคราะห์วิจัย 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโรงเรียนในสังกัด และน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

ตอบสนองทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะและได้มาตรฐานวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะ มีคุณลักษณะพ้ืนฐานและ

คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          2.2 เพ่ือบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของทุกโรงเรียนในสังกัดโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

        2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็งเชิงบริบท 

     2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
3.1.1 โรงเรียนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

        3.1.3 โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเชิงบริบท 

     3.1.4 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1.5 ครูได้รับการส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 
      3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   

ด้านผู้เรียน 
3.2.1 นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

Active Learning และพหุปัญญาอย่างหลากหลาย 
3.2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมสนองนโยบายเชิงบูรณาการ 
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ด้านคร ู
3.2.1 ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูในปี 2565 
3.2.2 ครูได้รับการพัฒนาหรือมีผลงานได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

 3.2.3 ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในระดับดีขึ้นไป 
3.2.4 ครูมีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3.2.5 ครแูกนน า มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 3.2.6 ครูแกนน า มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ
ความเป็นพลเมืองดี 
 3.2.7 ครูแกนน า ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขัน
และประเมินระดับนานาชาติ  

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          3.1.2 โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่

เป็นฐาน 

        3.1.3 โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง

เชิงบริบท 

     3.1.4 โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1.5 ครู ร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 
4.2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

        3.1.3 โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเชิงบริบท 

     3.1.4 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1.5 ครูได้รับการส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 
 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูแกนน าและครูทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 5.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน 192,200 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 
 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 นิเทศการจัดการเรียนรู้ “ห้องเรียน
เป็นฐาน” นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
SESAR 

      

1.1 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  45,000   
1.2 ค่าจัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร   10,000*  
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 
(6x600x3 ชม) 

10,800    

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 10,800  45,000  55,800 
กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ 

   
 

 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30x150x2) 

 9,000 
 

 

2.2 ค่าจัดท าโล่รางวัล (1000X6)   6,000*  
2.3 ค่าวัสดุ   5,000*  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  9,000  9,000 
กิจกรรมที ่3  ส่งเสริมระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง      
3.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30x150x2) 

 9,000 
 

 

3.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 
(6x600x3 ชม)  

10,800  
 

 

3.3 ค่าท่ีพัก (600x15x2)  18,000   
3.4 ค่าบ ารุงสถานที่และสาธารณูปโภค  5,000   
3.4 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  10,000   
3.5 ค่าวัสดุ   5,000*  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 
 

10,800 42,000  52,800 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่4 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ     
4.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30x150x2) 

 9,000 
 

 

4.2 ค่าจัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร   10,000*  
4.3 ค่าวัสดุ    3,500*  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  9,000  9,000 
กิจกรรมที ่5 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

  
 

 

5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประชุม  (1600บาท
x8คนx2ครั้ง) 

 25,600 
 

 

5.2 ค่าจัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร   5,000*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5  25,600  25,600 

กิจกรรมที ่6  ต่อยอด ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
ระดับชาติ 

  
 

 

6.1 ค่าบ ารุงสถานที่ และสาธารณูปโภค (4 แห่ง ๆ 
ละ 10,000 บ.) 

 40,000 
 

 

6.2 ค่าจัดท าโล่รางวัล Best Practice    20,000*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 6  40,000  40,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,600 170,600 64,500* 192,200 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศการจัดการเรียนรู้  
“ห้องเรียนเป็นฐาน” นิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน SESAR 

 10,800 45,000  55,800 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 

  9,000  9,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมระบบนิเทศภายใน
ที่เข้มแข็ง 

 52,800   52,800 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพ 

  9,000  9,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและสร้างเครือข่าย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

 25,600   25,600 

กิ จ ก ร ร ม ที่  6  ต่ อ ย อ ด  ข ย า ย ผ ล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 

   40,000 40,000 

รวม  89,200 63,000 40,000 192,200 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
           9.1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    9.2.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานส ารองโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ 
10.2 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
10.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

 (นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ จัดตั้งงบประมาณปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนทั่วไปและ
โรงเรียนคุณภาพ  

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการประสาน ชี้แจง และสร้าง
ความเข้าใจในการจัดท างบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด โดยมีกระบวนงานทีเ่น้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพ่ือ
ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจ าเป็นในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานการบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ 

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
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 องค์ประกอบ (V)  V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F)  F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถ

ด าเนินการจัดท างบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ ได้อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษามีครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่มี
มาตรฐานและมีความพร้อมใช้งาน ส่งผลต่อขีดสมรรถนะในการจัดการศึกษาท่ีสูงขึ้น  

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
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   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน     
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด พร้อมก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สนองนโยบายโดยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพท่ีช่วยลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งงบประมาณปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน
ทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ ขึ้น เพ่ือรองรับการพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีครุภัณฑ์ที่
มีความพร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  
3. เป้าหมายผลผลติ ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด จัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด สามารถสนอง
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการ



154 

 
 

พัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผล
การประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และมีครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการใช้งาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ/พื้นที่ด าเนินการ : (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  31,800 บาท  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง และสร้างความเข้าใจ
การจัดตั้งงบประมาณปี 2566 งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(110 x 150 บาท x 1 วัน) 
     - ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 
 

16,500 
 
 

 
 
 
 
 

3,000* 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  16,500  16,500 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจรูปแบบ
รายการ ที่โรงเรียนจัดตั้งงบประมาณ  
     - คณะกรรมการตรวจรูปแบบรายการงบลงทุน 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (36 คน 
x 150 บาท x 1 วัน) 

  
 
 

5,400 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

     - คณะกรรมการตรวจรูปแบบรายการครุภัณฑ์ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (36 คน 
x 150 บาท x 1 วัน)   
          - ค่าถ่ายเอกสาร 

5,400 
 

 
 
 

5,000* 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  10,800  10,800 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เรียงล าดับ และจัดอันดับความส าคัญ  
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (30 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
          - ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 

4,500 
 

 
 
 
 

1,500* 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  4,500  4,500 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ
ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี e-budjet 

    

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4     
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  31,800 9,500* 31,800 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจง และสร้างความ
เข้าใจการจัดตั้งงบประมาณปี 2566 งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

16,500    16,500 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจ
รูปแบบรายการ ที่โรงเรียนจัดตั้งงบประมาณ  

10,800    10,800 

กิจกรรมที่  3  ประชุมคณะกรรมการ
พิ จ ารณา เ รี ย งล าดั บ  และจั ดอั นดั บ
ความส าคัญ 

4,500    4,500 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณในระบบรายงานผลการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี e-budjet 

     

รวม 31,800    31,800 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ประเด็นความเสี่ยง 
  สถานศึกษาในสังกัด อาจจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ก าหนด  
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. จัดประชุมชี้แจง การจัดท างบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
  2. จัดตั้งกลุ่มไลน์คณะท างาน เพ่ือการประสานงานที่รวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม

รายละเอียดและแบบฟอร์มที่ก าหนด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความขาดแคลนจ าเป็นในระดับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานการบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
  2. สถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และมีครุภัณฑ์พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอนเหมาะสม ตรงตามความต้องการ ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพ  
 
   
  
  
  
 

 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวอุสา  กลับหอม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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 โครงการ ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกมลชนก  ศรีภักดี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ต้องมีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ จุดเน้นของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ประชุมเพ่ือมอบนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจ ถือเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ จุดเน้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ตรงกัน 
      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 

 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F)  F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
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  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ ให้กับผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................-.......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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 ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
             ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้อง
มีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่ายจึง
เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกลุ่ม
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือแจ้งนโยบาย ข้อราชการส าคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ทราบและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
            2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด    
            3. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
            4. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
           ผู้บังคับบัญชา ผู้บรหิารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
      3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
            สถานศึกษาปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบายและแนวทางท่ีก าหนดอย่างถูกต้อง 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

 1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้เกี่ยวข้องและคณะท างาน 
รวม 40 คน จ านวน 6 ครั้ง/ปี 
 2. ประชุมทีมบริหารภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 12 คน
สัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันพุธ รวมจ านวน 48 ครั้ง/ป ี
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 3. ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง รวม 50 คน จ านวน 6 
ครั้ง/ป ี
 4. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมเข้าใจนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ สพฐ. 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

4.2 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก าหนด ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาใน
สังกัด มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ จุดเน้นของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
        ห้องประชุม สพม.สิงห์บุรี อ่างงทอง อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุร ี
 

7. งบประมาณ  จ านวน  95,400  บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารเขตพ้ืนที่/ 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 40 คนรวม  6 ครั้ง  

    -  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าอาหารกลางวัน      
โรงเรียนในสังกัด 6 ครั้ง X 40 คน X 150 บาท  36,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1    36,000  36,000  

กิจกรรมที ่2 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพิชิตเป้าหมาย (ทีม
บริหารเขตพ้ืนที่) และประชุม Conference 

    
 

 

พุธเช้าข่าว สพฐ. ทุกวันพุธ  
-ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 12 คน X 25 บาท X 48 ครั้ง 

  
14,400 

 
 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  14,400   14,400  
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่3 ประชุมขา้ราชการและบุคลากร สพม. สหอท. 
จ านวน 50 คน / รวม 6 ครั้ง -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ
ค่าอาหารกลางวัน 

  
  

  

จ านวน 50 คน X 150 บาท X 6 ครั้ง  45,000  45,000 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  45,000   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  95,400  95,400 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการ      

กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ขอบเขตและเนื้อหาของงาน 

     

กิจกรรมที ่3 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหารเขตพ้ืนที่/ 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

6,000 12,000 12,000 6,000 36,000 

กิจกรรมที ่4 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มพิชิตเป้าหมาย (ทีมบรหิารเขตพื้นท่ี) 

3,600 3,600 3,600 3,600 14,400 

กิจกรรมที ่5 ประชุมข้าราชการและ
บุคลากร สพม.สหอท 

7,500 7,500 15,000 15,000 45,000 

รวม 17,100 23,100 30,600 24,600 95,400 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ประเด็นความเสี่ยง 
     1. บุคลากรที่เข้าประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
     2. .สถานที่ของหน่วยงานในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดการ
ประชุม     
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     1. ก าชับเน้นย้ าแนวทางการประชุมของผู้บริหาร ให้ชัดเจน 
     2. จัดการประชุมในสถานที่เอกชน ที่มีความพร้อมในพ้ืนที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก  
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 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าประชุม ได้รับทราบและเข้าใจแนวนโยบายและข้อราชการส าคัญ เร่งด่วน สามารถน าไปปฏิบัติได้
ถูกต้องตรงกันและทันตามเวลาที่ก าหนด 
 2. ผู้เข้าประชุมได้รับทราบผลและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
สิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด 
 3. ผู้เข้าประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปปรุงแก้ไขใน
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 4. ผู้เข้าประชุม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางกมลชนก  ศรีภักดี) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางกมลชนก  ศรีภักดี) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ  ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัญชุรี ธูปบูชากร, นางสาวสุพตัรา อวยชัย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
 เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่ประเทศไทยปลอดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ๑) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 องค์ประกอบ (V) พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
 ปัจจัย (F) 0205 ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โรงเรียนในสังกัดมีการปฏิบัติงานตามบริบท 

ภารกิจอย่างมีศักยภาพ ถูกต้องครบถ้วนในด้านการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถป้องปรามไม่ให้ก่อเกิดการทุจริต 
ลดความเสี่ยงแก้ไข้ปัญหาได้ทันการณ์ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ช่วย
สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานถูกต้องส าเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
   ตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2564 ก าหนดให้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มี
คณะกรรมการการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ ก าหนดให้จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน โดยน าผลประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็น
กระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน สอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยรับตรวจ บุคลากรที่เก่ียวข้อง รวมถึงสนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้ก าหนดแผนการ
ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดภายใต้จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่จ ากัด 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด (หน่วยรับตรวจ) ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้ค าปรึกษาท่ีเพ่ิมคุณค่าในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
 1) ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรยีนในสังกัด ในเรื่อง การเงิน การ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 

2) ตรวจสอบการด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน 
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3) ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแลละสังคมจากระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19) จ านวน 26 โรงเรียน 

4) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาศที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 และไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของทุกโรงเรียนผ่านการรายงานข้อมูลของ
โรงเรียน 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี หลักฐานการจ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้าง และรายได้สถานศึกษา  
  2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
  3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการเป็นไปตามนโยบาย 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ มีความเข้าใจในการบริหารงบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงิน  
และการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ มีการควบคุมและรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 
 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

หน่วยรับตรวจ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

                 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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7. งบประมาณ  จ านวน  16,400  บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 ตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา      
1.1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า

การปฏิบัติงานแก่โรงเรยีนในสังกัด ในเรื่อง 
การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และ
หลักฐานการจ่าย 

     

1.2 การตรวจสอบการด าเนินงาน เงินรายได้
สถานศึกษา 

    

     - ค่าพาหนะ 10 โรง จ านวน 23 วัน เป็น
ระยะทาง 900 กม. (900x2x4) 

 7,200 
 

  

     - ค่าวัสด ุ   1,000*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  7,200  7,200 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่2 ตรวจสอบบูรณาการรวมกับผู้ตรวจ
สอบ สพฐ. 

     

2.1 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    

     - ค่าพาหนะ 26 โรง จ านวน 36 วัน เป็น
ระยะทาง 1,150 กม. (1150x2x4)  

 9,200   

     - ค่าวัสด ุ   1,500*  
2.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วน

รายการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
    

     - ค่าวัสด ุ   500*  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2   9,200  9,200 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  16,400 3,000* 16,400 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 

2,700 1,250  3,250  0 7,200 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบบูรณาการ
รวมกับผู้ตรวจสอบ สพฐ. 

1,150 1,600 1,550 4,900 9,200 

รวม 3,850 2,850 4,800 4,900 16,400 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
   - การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติการตรวจสอบเป็นไปก าหนดการ 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบ โดยส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวให้
ตรวจสอบ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวสุพัตรา อวยชัย) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางวัญชุรี ธูปบูชากร) 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการจัดท าแผนฯ และมีการ
ติดตามประเมินผล สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F)  F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือควบคุมการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................-.......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
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   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และเพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยบริหารและจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้
การด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประสบผลส าเร็จ 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ต้องจัดท าแผนฯ ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผน
ระดับท่ี 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)  
โดยน าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ที่วางไว้ เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด เพ่ือน ามาก าหนดจัดท าเป็นแผนฯ ในปีงบประมาณต่อไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับน าไปใช้ใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด 
 2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีกรอบทิศทางการบริหารจัด
การศึกษา และการติดตามประเมินผล ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาความต้องการในพ้ืนที่และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และ
แผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  
    1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 50 คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
  2. มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
  3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรในอนาคต 
  4. มรีายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการส าหรับปีถัดไป 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับ
ที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล (XYZ) 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา สภาพปัญหาและบริบทความ
ต้องการในพ้ืนที ่
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีการก ากับ ติดตามประเมินผล และการ
รายงานผลการด าเนินงาน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

  1. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 30 เล่ม 
  3. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จ านวน 50 เล่ม 

  4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 30 เล่ม 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
4.2 เชิงคุณภาพ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และการติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและบริบทความต้องการในพ้ืนที่ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ/พื้นที่ด าเนินการ : (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  230,250 บาท  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     1.1 ประชุมคณะท างานเตรียมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     1.2 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     1.3 ประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ บรรจุในแผนปฏบิัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
          - ค่าถ่ายเอกสาร 
     1.4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 เล่ม x 350 บาท)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5,250 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,500* 
10,500* 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  5,250  5,250 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
     2.1 ประชุมคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
          - ค่าถ่ายเอกสาร 
     2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Swot Analysis) คณะกรรมการ
รวมรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การศึกษา จ านวน 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,250 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,500* 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

          - ค่าอาหาร (60 คน x 750 บาท x 2 วัน) 
          - ค่าท่ีพัก (60 คน x 600 บาท x 1 วัน) 
          - ค่าจ้างเหมารถ (2 คัน x 5,000 บาท x 2 วัน) 

          - ค่าวิทยากร (1,200 x 6 x 2) 
          - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบ ารุงสถานที่ ฯลฯ  
     2.3 ประชุมสรุปผลการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี จ านวน 2 วัน 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
     2.4 จัดท าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 5 ปี (50 เล่ม x 350 บาท) 

 
 
 

14,400 
 
 
 

90,000 
36,000 
20,000 

 
1,600 

 
 

10,500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,500* 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 14,400 163,350  177,750 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

  
 

5,250 
 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  5,250  5250 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ตัวช้ีวัด (E-MES, E-menscr) จ านวน 2 วัน 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

  
 
 

10,500 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  10,500  10,500 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรองรับการตรวจราชการ 
     5.1 ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ จ านวน 2 ครั้ง 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
     5.2 ประชุมรับการตรวจราชการ จ านวน 2 ครั้ง 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

  
 
 

10,500 
 
 

10,500 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5  21,000  21,000 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 
     6.1 ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 จ านวน 2 วัน 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (35 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
     6.2 จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 (30 เล่ม x 350 บาท) 

  
 
 
 

10,500 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,500* 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 6  10,500  10,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,400 215,850 45,500* 230,250 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5,250    5,250 

กิจกรรมที่  2 ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี  

 5,250 172,500  177,750 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล (XYZ) 

5,250    5,250 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะท างานติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศกึษาขัน้
พื้นฐานตามตัวช้ีวัด 

  10,500  10,500 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรองรับการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 10,500  10,500 21,000 

กิ จ ก ร ร ม ที่  6  ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานประจ าปี 2564 

10,500    10,500 

รวม 21,000 15,750 183,000 10,500 230,250 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ประเด็นความเสี่ยง 
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อาจท าให้การด าเนินโครงการ/

กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  2. เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การก าหนดวัน เวลา 

สถานที่จัดประชุมฯ และการติดต่อประสานวิทยากรอาจไม่สะดวกหรือติดภารกิจในวัน เวลา ที่จะจัดประชุม ฯ  
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ด าเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรผู้ให้ความรู้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แล้วจึงก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม เพ่ือ
ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดในการด าเนินโครงการ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ี 
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถก ากับ ติดตามและประเมินผล
คุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุมและทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
      4. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนระดับที่ 1 แผน
ระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการจัดการศึกษาที่ก าหนด 
   
  
  
  
 

 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวอุสา  กลับหอม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ก าหนดให้มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการทุกด้าน ส าหรับการปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริม
และสนับสนุน การพัฒนาการศึกษา การก ากับดูแล ตลอดจนการให้บริการสถานศึกษาในสังกัด  

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F)  F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือควบคุมการ
บริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................-.......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
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   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง พร้อม
ทั้งมีภารกิจในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้
ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการทุกด้าน ส าหรับการปฏิบัติภารกิจในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการศึกษา การก ากับดูแล ตลอดจนการให้บริการสถานศึกษาในสังกัด การ
ควบคุมการบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรเกิดประสิทธิภาพ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและการติดตามคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง จึงได้จัดท าโครงการและก าหนดแผนการบริหารจัดการงบประมาณนี้ขึ้น เพ่ือรองรับการใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละภารกิจในการด าเนินงาน ตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ด้วยความเรียบร้อย 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินงานเป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่รับมอบหมาย 
 2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีงบประมาณเพียงพอในการบริหาร
จัดการตามภารกิจบทบาทหน้าที่ 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีงบประมาณเพียงพอส าหรับปฏิบัติภารกิจใน
การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการศึกษา การก ากับดูแล ตลอดจนการให้บริการสถานศึกษาในสังกัด 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
            1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีการด าเนินงาน สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบาย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด  
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 
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  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผล
การประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถด าเนินการบริหารส านักงานในด้าน
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การจ้างลูกจ้าง และงบประมาณกรณีฉุกเฉินจ าเป็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด
ปีงบประมาณ 2565 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ/พื้นที่ด าเนินการ : (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน 2,012,000 บาท  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
     - ค่าจ้างลูกจ้าง (ปริญญาตรี) (9 คน x 10,000 
บาท x 12 เดือน) 
     - ค่าจ้างลูกจ้าง (1 คน x 10,000 x 10)  

  
 

1,080,000 
 

100,000 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  1,180,000  1,180,000 
กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค  
   - ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 27,000 บาท x 12) 
   - ค่าประปา (เดือนละ 1000 บาท x 12) 
   - ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 4,000 บาท x 12) 
   - ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต (เดือนละ 4,000 x 12)  

  
324,000 
12,000 
48,000 
48,000 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  432,000  432,000 
กิจกรรมที่ 3) งบประมาณกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 
   - กรณีฉุกเฉินภัยพิบัติ อุทกภัย ไฟไหม้ นโยบาย
เร่งด่วน 

 500,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  500,000  500,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,112,000  2,112,000 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่  1 ค่าใ ช้จ่ายในการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

280,000 300,000 300,000 300,000 1,180,000 

กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
กิจกรรมที ่3 งบประมาณกรณีฉุกเฉินจ าเป็น    500,000 500,000 

รวม 378,000 378,000 378,000 878,000 2,112,000 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ประเด็นความเสี่ยง 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักงาน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและแผนที่ก าหนดไว้ 
  2. ก าหนดมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. การบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ
ตามบทบาทภารกิจ 
  3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่รับมอบหมาย การบริหารจัดการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  
  
  
  
 

 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวอุสา  กลับหอม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ บริหารจัดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  สิงห์บุรี  อ่างทอง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางรุ่งทิวา   รอดภัย  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
       ยุทธศาสตร์ชาติที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  
อ่างทอง มีข้ันตอนและกระบวนการท างานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เป็นตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่ก าหนด รวมถึงยังมีการน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับต่อใช้ผู้บริการ       
2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อยที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 
 องค์ประกอบ (V) V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F)  F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
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 กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย
โปรแกรมบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government 
Procurement ( e : GP )  ท าให้องค์กรมีขีดสมรรถนะที่สูง และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก   11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  8. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส      ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
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   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
    กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
ให้มีการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี  
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เกิดความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและทาง
ราชการเป็นส าคัญ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุ
ส านักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน และเพ่ือสนับสนุนภารกิจของโครงการต่าง ๆ ให้เพียงพอและ
พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลต่อการบริหารจัดการและ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป   
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และการ
ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. เพ่ือให้กลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีวัสดุส านักงานเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และกลุ่มงานภายในต่าง ๆ มีวัสดุ สื่อ และ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ ตลอดจนสามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการ ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถปฏิบัติภารกิจ และด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ สู่การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



185 

 
 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

  1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานและผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีวัสดุส านักงานเพียงพอและพร้อมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงานอย่างเป็นระบบ และ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง  
 2. ผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการงานด้านต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ต าบลบางมัญ  อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  300,000 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ส าหรับ
การปฏิบัติหนา้ที่ตามบทบาทภารกิจ และการ ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสงิห์บุรี อ่างทอง 

-   - 300,000  

       
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 300,000  

 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่  1 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทภารกิ จ  และกา ร  ด า เ นิ น
กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ  

30,000 90,000 90,000 90,000 300,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

      
รวม 30,000 90,000 90,000 90,000 300,000 

 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

         - วัสดุส านักงานท่ีมีอยู่ในส านักงานไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความต้องการ 
         - วัสดุส านักงานท่ีกลุ่มงานต้องการใช้ ได้มาล่าช้ากว่าก าหนดการใช้ และได้มาหลังจากก าหนดการใช้ 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           วางแผน ก าหนดระยะเวลา  ส ารวจความต้องการใช้วัสดุส านักงาน เพื่อให้กระบวนการในการจัดหาวัสดุ

ส านักงานมีความเพียงพอ ตรงตามความต้องการ และสามารถน าไปใช้งานได้ทันทีตามก าหนดการใช้ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการ
และปฏิบัติภารกิจ ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามท่ีก าหนด 
 2. กลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้งาน เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

( นางรุ่งทิวา  รอดภัย ) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

( นางสุรางค์  นกสี ) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ บริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มอ านวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกมลชนก  ศรีภักดี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ก าหนดให้มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพร้อมในการประสานงาน และใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจ
และงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ 
หนาทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F)  F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีขีดสมรรถนะและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อผู้รับบริการ และขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บนพ้ืนฐานของความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได้ การบริหาร
จัดการองค์กรมีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................-.......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 



189 

 
 

   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา การอ านวย
ความสะดวก การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ หนาที่ ได้อย่างเรียบร้อย          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการและ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ขึ้น 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการทุกด้าน ส าหรับการปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา
การศึกษา การก ากับดูแล ตลอดจนการให้บริการสถานศึกษาในสังกัดในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือใหบริการสนับสนุน สงเสริม ประสานงานการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและ 
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ หนาที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุสัมฤทธิ์ผล 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีผลการปฏิบัติราชการสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้น
สังกัด  
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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4.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถด าเนินการบริหารส านักงานในด้าน
การใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ/พื้นที่ด าเนินการ : (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน 200,785 บาท  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทนใช้สอย  
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าน ้ามัน
เชื อเพลิงและหล่อลื่น, ค่าซ่อมแซมปรับปรุงส้านักงาน 
ฯลฯ 

  
 

200,785 
 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  200,785  200,785 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรม ค่าตอบแทนใช้สอย 50,000 50,000 50,000 50,785 200,785 
      

รวม 50,000 50,000 50,000 50,785 200,785 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ประเด็นความเสี่ยง 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการส านักงาน 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและแผนที่ก าหนดไว้ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถอ านวยความสะดวก และใหบริการ
สนับสนุน สงเสริม ประสานงานการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน การบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เกิดสัมฤทธิ์ผล เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายสมบัติ ล้อจงเฮง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางกมลชนก  ศรีภักดี) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางกมลชนก  ศรีภักดี) 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 แนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับเกิดความตระหนักและ เห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผน โดยกระบวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 
  2. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจนมีผู้แทน
จากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
  3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและการมีส่วนร่วม 
  4. การด าเนินการเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายจุดเน้น 4H ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมสิงห์บุรี อ่างทอง และจุดเน้นในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5. การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และให้
ความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
หน่วยงาน,  เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ 
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  6. การนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และให้ค าแนะน าการด าเนินการ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 
  7. การก าหนดมาตรการในการรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนมีความ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ จึงก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
  8. การจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือสรุปผลการด าเนินการทั้งหมดทั้งที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 
 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ก าหนดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบรายงานที่กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/
งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    
และให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
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1.3 เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. การประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการฯ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการประเมินผล 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
 - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ โดยด าเนินการจัดท า

รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ 
 

 เงื่อนไขความส าเร็จ 
  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง  มีเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 
  1. ความต่อเนื่องของการน านโยบายสู่การปฎิบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  2. กลุ่มงาน/หน่วย มีแผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว 
  3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการหรือปรับแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังกล่าวตามบทบาท ดังนี้ 
  4. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากร 
  5. การด าเนินการของกลุ่มงาน/หน่วย และสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร
ภายนอกอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 



 

 

 

 

 

  ภาคผนวก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ผู้เรียนทุกคน มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาต ิมีทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง พร้อมรบัมือกับภัยคุกคามทุกรปูแบบ 
 2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รบัโอกาสเขา้สู่เวทีการแข่งขนัระดับชาตแิละเวทีโลกได ้
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคน มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. โรงเรียนทุกแห่ง มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรบัการประเมินภายนอก 
 5. โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง มีความเข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้ 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมน าศาสตร์ระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
 7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน สามารถปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง มีการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธภิาพ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอา่งทอง จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ 

2. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และทักษะส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถ
แข่งขันในระดับชาติ
และเวทีโลกได ้

6. ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ให้มีสมรรถนะ
และได้มาตรฐาน
วิชาชีพ  
 

4. ส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่
เข้มแข็งพร้อมรบั
การประเมินภายนอก 
 

7. พัฒนา
คณะกรรมกา
รสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ให้เข้มแข็ง
ในทุกมิต ิ
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลเมืองดขีอง
ชาต ิให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ
ชาตแิละ
มาตรฐานสากล 

5. ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เขม้แข็ง
และพึ่งตัวเองได ้  
 

8. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี
อ่างทอง มีการ
บริหารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

กลยุทธ ์

 จุดเน้น 4 H 

เป้าประสงค์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ไดร้ับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บรหิาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษา ให้มีระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ใหม้ี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง 
พร้อมรับมือกับภยัคุกคามทุกรูปแบบ 

5. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิ
บาลและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ที่   62 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

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

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จะด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2563-2565  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ให้สอดคล้องกับนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ของศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ตำมบริบท 
ศักยภำพ ควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ ในสังกัด  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ครอบคลุมภำรกิจกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ดังนี้  

1.  ที่ปรึกษำ  
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง          
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ทุกท่ำน         
3. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ทุกท่ำน      

2.  คณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2563-2565 และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

1. นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์                 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    ประธำนคณะท ำงำน 

2. นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ                         
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 

3. นำยสัมฤทธิ์  กอไธสง                         
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 

4. นำงสุกัญญำ  ศิริชุม                         
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 

5. นำยมงคลธร  บัวประทุม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย คณะท ำงำน 
6. นำงวัฒนำ  โคตรมี กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ด้ำนบริหำรกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
7. นำยวิทยำ  สีหบุตร  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล  คณะท ำงำน 
8. นำยปรำโมทย์  เจริญสลุง 

ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ จังหวัดสิงห์บุรี        คณะท ำงำน 
9. นำยบันลือ  พลมำลำ 

ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ จังหวัดอ่ำงทอง             คณะท ำงำน 
10.  นำยมงคล บกสกุล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    คณะท ำงำน 

/ 11. นำงมยุรีย์ … 
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11.  นำงมยุรีย์  แพร่หลำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ)  คณะท ำงำน 
12.  นำยสมศักย์  แย้มนุ่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอินทร์บุรี    คณะท ำงำน 
13.  นำยประสิทธิ์  รักงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแสวงหำวิทยำคม   คณะท ำงำน 
14.  นำยวัชรพงษ์ แพร่หลำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร   คณะท ำงำน 
15.  นำงพลอยกำญจน์  พ่ึงเพียร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไผ่วงวิทยำ    คณะท ำงำน 
16.  นำยเชำวลิต  บุญอ่ิม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ   คณะท ำงำน 
17.  นำงสำวฐิติพร  ดวงจรัส ครู คศ.1 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร    คณะท ำงำน 
18.  นำงสำววิรันทร์รัตน์  เสือจอย ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก   คณะท ำงำน 
19.  นำงหัทยำ  เข็มเพ็ชร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน          
20.  นำงอรุณี  กลับดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล           คณะท ำงำน 
21.  นำงกมลชนก  ศรีภักดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    คณะท ำงำน 
22.  นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด   ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน  
23.  นำงสุรำงค์  นกสี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   คณะท ำงำน  
24.  นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน     คณะท ำงำน  
25.  นำงสำวญำณิศำ  แสงสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะท ำงำน  
26.  นำงสำวพรรณทิพำ  ตรีธนะ  ศรีหำนำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  คณะท ำงำน  
27.  นำยศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญำ   

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     คณะท ำงำน 
28.  นำงสุพิชญำ  ขวัญเพชร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน  
29.  นำงจตุพร  ยำค ำบรรจงแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
30.  นำงสำวนภัทร์  สังข์ทอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                  คณะท ำงำน 
31.  นำงกัลยำ  สุทธิสุข  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน  
32.  นำงสำวนุชรี  ด้วงส ี  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
33.  นำงรุ่งทิวำ รอดภัย      นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร         คณะท ำงำน 
34.  นำงสำวอุสำ  กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
35.  นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
36.  นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
37.  นำยณัฏฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 มีหน้ำที ่  
1. ทบทวนแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2563-2565 ของ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
2. วิเครำะห์ สภำพปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
3. วิเครำะห์นโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560- 

2579 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 
แผนพัฒนำจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่ำงทอง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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4. วิเครำะห์ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ให้บรรลุเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำยของ สพฐ. และสอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ปัญหำ ควำมต้องกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

5. ก ำหนดตัวชี้วัดของกำรด ำเนินงำน และก ำหนดเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
6. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

3.  คณะท ำงำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ  
1. นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ                         

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำงสำวอุสำ  กลับหอม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    รองประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยอดิศร  พันเพ็ชร์ คร ูโรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร     คณะท ำงำน 
4. นำงสำวณิชำภำ  ก้อนแข็ง  ครู โรงเรียนบำงระจันวิทยำ     คณะท ำงำน 
5. นำงหัทยำ  เข็มเพ็ชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  คณะท ำงำน         
6. นำงอรุณี  กลับดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        คณะท ำงำน 
7. นำงกมลชนก  ศรีภักดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร           คณะท ำงำน 
8. นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   คณะท ำงำน  
9. นำงสุรำงค์  นกสี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    คณะท ำงำน  
10.  นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน               คณะท ำงำน  
11.  นำงสำวญำณิศำ  แสงสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           คณะท ำงำน  
12.  นำงพรรณทิพำ  ตรีธนะ  ศรีหำนำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี    คณะท ำงำน 
11.   นำยศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญำ   

  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
12.  นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13.  นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13.  นำยเอกรินทร์  ศุภนคร  ลูกจ้ำงชั่วครำว        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14.  นำยณัฏฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้ำที ่เก็บรวบรวม ตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด ให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์น ำมำพิจำรณำใช้ประกอบกำรวำงแผนได้ 

4.  คณะท ำงำนกลั่นกรองกิจกรรม/โครงกำร   
1. นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์                 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ                         

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยสัมฤทธิ์  กอไธสง                         

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 
4. นำงสุกัญญำ  ศิรชิุม                         

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 
/ 5. นำยมงคลธร … 



- 4 – 
 

5. นำยมงคลธร  บัวประทุม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย คณะท ำงำน 
6. นำงวัฒนำ  โคตรมี กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิก.ต.ป.น. ด้ำนบริหำรกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
7. นำยวิทยำ  สีหบุตร  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล  คณะท ำงำน 
8. นำยปรำโมทย์  เจริญสลุง 

ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ จังหวัดสิงห์บุรี        คณะท ำงำน 
9. นำยบันลือ  พลมำลำ 

ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ จังหวัดอ่ำงทอง             คณะท ำงำน 
10.  นำงหัทยำ  เข็มเพ็ชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน          
11.  นำงอรุณี  กลับดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        คณะท ำงำน 
12.  นำงกมลชนก  ศรีภักดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    คณะท ำงำน 
13.  นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด   ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน  
14.  นำงสุรำงค์  นกสี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   คณะท ำงำน  
15.  นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน       คณะท ำงำน  
16.  นำงสำวญำณิศำ  แสงสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะท ำงำน  
17.  นำงพรรณทิพำ  ตรีธนะ  ศรีหำนำม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  คณะท ำงำน  
18.  นำยศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญำ   

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     คณะท ำงำน 
19.  นำงสำวอุสำ  กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
20.  นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
21.  นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
22.  นำยณัฏฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 มีหน้ำที ่  
1. พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยทิศทำงกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำย  

ของศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก ำหนดกิจกรรม/
โครงกำรเพ่ิมเติม เพ่ือผลักดันให้เกิดคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
อันมีเป้ำหมำยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเป้ำหมำยในกำรให้บริกำร 

2. พิจำรณำวิเครำะห์กลั่นกรองงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมที่เสนอขอ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง เสนอแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนเพ่ือปรับโครงกำร เป้ำหมำย ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำ เป้ำหมำย กรอบแนวทำงที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด สอดรับกับบทบำทภำรกิจ ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ตำมกรอบงบประมำณประจ ำปีที่ก ำหนด พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

5.  คณะท ำงำนฝ่ำยประสำนงำนและจัดท ำเอกสำร   
     1.  นำยวัลลภ เอี่ยมมะ  
          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง       ประธำนคณะท ำงำน 
     2. นำงสำวอุสำ  กลับหอม    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน               รองประธำนคณะท ำงำน 
     3. นำงสำวฐิติพร  ดวงจรสั  ครู คศ.1 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร   คณะท ำงำน 
     ๔. นำงสำววิรันทร์รัตน์  เสือจอย ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก   คณะท ำงำน 

/ 5. นำยอดิศร … 



- 5 – 
 
     ๕. นำยอดิศร  พันเพ็ชร์  ครู โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร    คณะท ำงำน 
     ๖. นำงสำวณิชำภำ  ก้อนแข็ง   ครู โรงเรียนบำงระจันวิทยำ   คณะท ำงำน 
     ๗. นำยณัฐวัฒน์  เอี่ยมละออ  เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี  คณะท ำงำน 
     ๘. นำยธนกฤต  งำมข ำ  เจ้ำหน้ำที่งำนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิงห์บุรี  คณะท ำงำน 
     ๙. นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร         คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
     ๑๐. นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ๑๑. นำยณัฏฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ ประสำนกำรด ำเนินงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรูปเล่ม
พร้อมตรวจทำนรำยละเอียด จัดพิมพ์ เอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

6.  คณะท ำงำน ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน   
1. นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์                 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ                         

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยสัมฤทธิ์  กอไธสง                         

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 
4. นำงสุกัญญำ  ศิริชุม                         

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง    รองประธำนคณะท ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม                คณะท ำงำน 
6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ทุกกิจกรรม            คณะท ำงำน 
7. นำงสำวอุสำ  กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
8. นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9. นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10.  นำยณัฏฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 มีหน้ำที่  จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. 2565 และโครงกำร/กิจกรรมระหว่ำงปี น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง เพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 

 

 ให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และบังเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  สั่ง  ณ  วันที่   19  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕64 
                                                                                                
                                                                                    

  
 

(นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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