ก

¤íÒ¹íÒ
ตามบทบั ญญั ติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให ส วนราชการจั ดทํ าแผนปฏิบั ติราชการของส วนราชการ
โดยจั ดทํ าเป นแผนห าป ซึ่ งต องสอดคล องกั บยุ ทธศาสตรชาติ แผนแม บท แผนการปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ นโยบายของคณะรั ฐมนตรี ที่ แถลงต อรั ฐสภา และแผนอื่ นที่ เกี่ ยวข อง ในแต ละ
ปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่น
ที่จะตองดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการบริหารสํานักงาน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแม บท แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภายใตการบริหารงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรอยางคุมคา ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคน ที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเลมนี้
จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังวาเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) นี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ งในด านการนํ า ยุท ธศาสตร ไปสู การปฏิ บั ติ การกํ า กั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาหนวยงาน สถานศึกษา
ในสังกัดใหมีความเขมแข็ง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ธันวาคม 2563

ข

ÊÒÃºÑÞ
สวนที่
1 สภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ความเปนมา
 อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ขอมูลพื้นฐานจังหวัดจันทบุรี
 ขอมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2563
 ผลการดําเนินงาน
2

3

บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 พระบรมราโชบายดานการศึกษา
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 แผนการปฏิรูปประเทศ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
 นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
 นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนการใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 (งบประจํา) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2
 โครงการภารกิจกลุมตามแผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. 2564)
จําแนกรายกลุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

หนา
1
2
7
12
16
19
28
29
29
32
32
33
34
40
41
44
48
50

54
55

ค

ÊÒÃºÑÞ (µ‹Í)
สวนที่
3 รายละเอียดโครงการภารกิจกลุมตามแผนปฏิบัติกราชการรายป (พ.ศ. 2564)
(ตอ)  กลุมอํานวยการ
1. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการวันสําคัญ และการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
3. โครงการประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนา
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอม
 กลุมนโยบายและแผน
1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
3. โครงการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1. โครงการเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. โครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โครงการการพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. โครงการการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. โครงการการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. โครงการการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R
 กลุมบริหารงานบุคคล
1. โครงการเสริมสรางการปฏิบตั ิงานและการใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล
 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1. โครงการประชุมคณะกรรมการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

หนา
58
62
66
70
73
77
81
86
93
98
103
107
111
115
120
124
129

ง

ÊÒÃºÑÞ (µ‹Í)
สวนที่
3 รายละเอียดโครงการภารกิจกลุมตามแผนปฏิบัติกราชการรายป (พ.ศ. 2564) (ตอ)
(ตอ)

 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. โครงการสงเสริมบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
2. โครงการการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น
3. โครงการสงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 กลุมกฎหมายและคดี

1. โครงการเสริมสราง พัฒนา ปองกันและดําเนินการทางวินัย

 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564

 โครงการรอรับการจัดสรรงบประมาณ

1. โครงการรณรงค ปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงาน
สถานศึกษา และการเสริมสรางองคความรูการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม

4

กลไกและเงื่อนไขความสําเร็จ
 กลไกการบริหาร
 เงื่อนไขความสําเร็จ

5

ภาคผนวก
 คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ 412/2563
 คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ 471/2563
 คณะผูจัดทํา

หนา

132
136
139

142
146
151

155
156
158

จ

ÊÒÃºÑÞµÒÃÒ§
ตารางที่
1
ขอมูลบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2
จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จําแนกตามขนาดโรงเรียนรายอําเภอ ปการศึกษา 2563
3
จํานวนนักเรียน และจํานวนครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จําแนกรายอําเภอ
4
จํานวนนักเรียน และจํานวนหองเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา
5
อัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2558 – 2562
6
จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2563
7
จํานวนนักเรียนดอยโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2563
8
จํานวนนักเรียนแยกรายสัญชาติ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2563
9
จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงไมไดเกณฑมาตรฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2563
10 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
และปการศึกษา 2562
12 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. รอบสาม จําแนกตามระดับการศึกษา
13 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. รอบสี่ จําแนกตามระดับการศึกษา
14 ผลการประเมินตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 แผนการใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบประจํา) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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สวนที่ 1

สภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ความเป�นมา 

การจั ดทําแผนปฏิบั ติราชการ เป นการวางแผนการดําเนินงานของสํ านักงานโดยจั ดลําดับความสําคั ญ
เรงดวนของการทํางานไวลวงหนา มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และมั่นใจวาเปาหมายใน
การทํางานในแตละป มีโอกาสบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด เปนการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดในการทํางานที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเปนการมอบหมายงานใหกับผูเกี่ยวของไดดําเนินงานตามกรอบและแนวทางที่วางไว จึงกลาวได
วาการจัดทําแผนปฏิบัติการเปนหัวใจหลักสําคัญของการบริหารงานของทุกหนวยงานและองคกรรัฐไดตระหนักถึง
ความสําคัญของ การวางแผน จึงไดกําหนดแนวทางตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
มาตรา 9 กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสําเร็จของภารกิจ
(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปน
หนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบั ติราชการของส วนราชการ เป าหมาย และผลสั มฤทธิ์ของงาน รวมทั้ งประมาณการรายได และ
รายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให ความเห็นชอบแผนปฏิ บัติร าชการของสว นราชการใดตามวรรคสองแล ว ใหสํ านั ก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาว ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงาน
แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
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จากขอกฎหมายที่สําคัญขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราการรายป (พ.ศ. 2564) ขึ้น เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ และบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งใช
เปนเครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการการปฏิบัติงานของกลุม หนวย ในสํานักงาน ตลอดจนใชเปนเครื่องมือใน
การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 อํานาจหน�าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 10 ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติสาระสําคัญในหมวด 5 หนาที่ของรัฐดานการศึกษา โดย
มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใตกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36 และ มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงเปนเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจังหวัดจันทบุรี แบงออกเปน 2 เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมือง
จันทบุรี อําเภอทาใหม อําเภอนายายอาม และอําเภอแกงหางแมว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน (เฉพาะโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) จํานวน 6 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอขลุง อําเภอแหลมสิงห อําเภอมะขาม อําเภอ
โปงน้ํารอน อําเภอสอยดาว และอําเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
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11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหนวยภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและมีอํานาจหนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้
(1) กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร
(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใชงานของ
สวนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก
จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห และดํา เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออกบัตร
ประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา
(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชนและงาน
กิจการนักเรียนอื่น
(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไขและ
คุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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ดังตอไปนี้

(9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปาหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(10) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษาวิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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 ข�อมูลพื้นฐาน 

 สภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี

1. ประวัติจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี เปนเมืองเกาแกมีอายุไมต่ํากวา 1,000 ป เปนเมืองที่พวกขอมสรางขึ้น ตามศิลาจารึกเรียกวา
“ควนคราบุรี” ชาวพื้นเมืองเรียกวา “เมืองกาไว” เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกหนาเขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษที่ 18
โดยชาวชองหรือชนเผ าในตระกูลมอญ-เขมร เปนชนพื้นเมืองกลุมแรกที่เขามา ตั้งรกรากอยูในปาฝ งตะวันออก
บริเวณจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด โดยเฉพาะบริเวณรอยตอจันทบุรี-ตราด ซึ่งเปนแหลงของปาและสมุนไพรที่
อุดมสมบูรณ
แตในปจจุบันพื้นที่ปาลดนอยลงเพราะถูกหักรางเพื่อทําสวน ทําไร ถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน
พรานปาอยางชาวชองจึงตองเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเปนแรงงานในเมือง บางสวนกลายเปนชาวนาชาวไร ชุมชนของ
ชาวชองในปจจุบันยังปรากฏใหเห็นบริเวณบานคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ
ในป พ.ศ. 2200 ไดยายมาสรางเมืองใหมที่บานลุมทางฝงตะวันตกของแมน้ําจันทบุรี และหลังจากกรุงศรี
อยุธยาเสียแกพมา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังเปนพระยาวชิรปราการไดนํากําลังพลตีฝาวงลอมพมา
ออกมาทางทิศตะวันออกและยึดเมืองจันทบุรีไว เพื่อเปนแหลงสะสมเสบียงอาหารและไพรพล จากนั้นจึงนํากองทัพ
ทั้งชาวไทย และชาวจีนกลับไปกอบกูกรุงศรีอยุธยา
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดยายเมืองไปตั้งที่บานเนินวง เนื่องจากเปนที่สูง
มี ชั ย ภู มิ เ หมาะเป น ที่ มั่ น ในการป อ งกั น การรุ ก รานของพวกญวน จนกระทั่ ง ในสมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมืองจันทบุรีไดยายกลับมาอยูที่บานลุมตามเดิม เนื่องจากบริเวณบานเนินวงอยูไกล
จากแหลงน้ํา ในป พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสไดเขามายึดครองเมืองจันทบุรีไว
จนไทยตองยอมยกดินแดนฝงซายแมน้ําโขงใหกับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา และในป พ.ศ. 2476
ไดมีการจัดตั้งระเบียบบริหารราชการแผนดินขึ้นใหม เมืองจันทบุรีไดยกฐานะเปนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนเมือง
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรไทย ทั้งในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร
จวบจนถึงปจจุบัน
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ตราประจําจังหวัด : “รูปกระตายอยูในดวงจันทร เปลงแสง
เปนประกาย” แสงจันทร หมายถึง ความสวยงาม เยือกเย็น
ละมุนละไม เปรียบไดกับความสงบ รื่นรมย และรมเย็นเปนสุข
ของภูมิภาคนี้ รูปกระตายเปนสัญลักษณสวนหนึ่งของดวงจันทรซึ่ง
ชาวไทยทั่วไปเชื่อวามีอยูเชนนั้นมาแตดึกดําบรรพเชนเดียวกับที่จันทบุรี
เปนเมืองโบราณมีชื่อปรากฏอยูในพงศาวดารมาตั้งแตแรกสรางกรุงศรีอยุธยา
จังหวัดจันทบุรีใชอักษรยอวา "จบ"

คําขวัญประจําจังหวัด

ธงประจําจังหวัด

“ น้ําตกลือเลื่อง เมืองผลไม
พริกไทยพันธุดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณธรรมชาติ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
รวมญาติกูชาติที่จันทบุรี ”

ดอกไมประจําจังหวัด
ดอกเหลืองจันทร

พรรณไมประจําจังหวัด
พรรณไมจัน
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2. แผนที่จังหวัดจันทบุรี

จ.สระแก�ว

จ.ระยอง

จ.ตราด
อ�าวไทย
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3. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดจันทบุรีตั้งอยูภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ
3,961,250 ไร คิดเปน 16.6 % ของพื้นที่ภาคตะวันออก และเทากับ 1.8 % ของพื้นที่ทั้งประเทศทางตอน
เหนือประกอบดวยเทื อกเขาและที่ ราบเชิ งเขา ซึ่งเปนแหลงกําเนิ ดแมน้ําจันทบุรี สวนทางตอนใตเปนที่ราบ
ชายฝงทะเลและมีที่ราบลุมบริเวณปากแมน้ํา มีแนวเขตติดตอกับประเทศกัมพูชาประมาณ 86 กิโลเมตร มีแนว
ชายฝงทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ดานเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแกว
ดานใต
ติดตอกับ
จังหวัดตราดและอาวไทย
ดานตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา
ดานตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี
4. การปกครองและประชากร
จังหวัดจันทบุรีแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคแบงออกเปน 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 หมูบาน ไดแก
อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอขลุง อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอแหลมสิงห อําเภอโปงน้ํารอน อําเภอนายายอาม
อําเภอสอยดาว อําเภอแกงหางแมว และอําเภอเขาคิชฌกูฏ
การปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย
1. องคการบริหารสวนจังหวัด
2. เทศบาล 45 แหง (เทศบาลเมือง 5 แหง , เทศบาลตําบล 40 แหง)
3. องคการบริหารสวนตําบล 34 แหง
จังหวัดจันทบุรี มีประชากรในป 2563 รวมทั้งสิ้น 535,559 คน โดยแยกเปนชาย 262,027 คน
หญิง 273,532 คน
5. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
5.1 สภาพภูมิประเทศ แบงออกเปน
 ปาไม ภูเขา และเนินสูง เปนลักษณะภูมิประเทศทางดานเหนือและตะวันออกของจันทบุรี ไดแก
เขตอําเภอแกงหางแมว อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน และ
ตอนบนของอําเภอขลุง บริเวณดังกลาวเปนเขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา
และเขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่การเกษตร สวนผลไม ยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชไร เชน
ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน
 ที่ราบสลับภูเขา อยูทางตอนกลางของจังหวัด ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอเมือง อําเภอตอนบนของ
อําเภอทาใหม อําเภอขลุง และตอนบนของอําเภอแหลมสิงห พื้นที่แหลงน้ําที่ใชทําสวนผลไม เชน
ทุเรียน เงาะ มังคุด กระทอน และพริกไทย
 ที่ราบฝงทะเล ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอนายายอาม ตอนลางของอําเภอทาใหม อําเภอแหลมสิงห
และอําเภอขลุง มีลักษณะเปนที่ราบชายฝงทะเลสลับดวยเนินเขาเปนบริเวณปาชายเลน
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5.2 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมเมืองรอน อุ ณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอดปประมาณ 28.31 องศา
เซลเซียส ภูมิอากาศแบงออกเปน 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูแลง ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,859 มม. ตอป เนื่องจาก
มีพื้นที่ติดกับอาวไทยทําใหไดรับอิทธิพลทั้งลมมรสุมจากทะเลจีนใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตจะมีฤดูฝน
เริ่ มตั้ งแต เ ดื อนเมษายนถึ งเดื อนตุ ล าคม หลั งจากนั้ น จะไดรั บ อิทธิพ ลความกดอากาศสูงที่ พัดผานจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเขาสูฤดูหนาว ทําใหอากาศหนาวเย็นเปนระยะสั้น ๆ ตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
มกราคม สวนฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
6. การคมนาคม
จังหวัดจันทบุรีมีเสนทางหลวงแผนดินสายประสานหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท ตัดผานจังหวัดระยอง - ตราด
มีระยะทางหางจากกรุ งเทพมหานคร 245 กิ โลเมตร และทางหลวงแผ นดิ นสายรองเชื่ อมระหวางจังหวั ด ไดแก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 เชื่อมระหวางจังหวัดสระแกว ระยะทาง 150 กิโลเมตร เสนทางคมนาคมทาง
รถยนตระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดจันทบุรี ปจจุบันนับวาสะดวกรวดเร็ว มีทางหลวงพิเศษ (Motorway)
เริ่ มต นที่ถนนศรี นคริ นทร สิ้ นสุ ดที่ เมื องพัทยา จังหวัดชลบุรี จากนั้นใชทางหลวงหมายเลย 36 และทางหลวง
หมายเลข 3 รวมระยะทางประมาณ 248 กิโลเมตร สําหรับเสนทางในจังหวัดประกอบดวยทางหลวงชนบท ลาดยาง
2 ชองจราจร
7. แหลงทองเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรและศาสนสถาน
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรและศาสนสถาน ไดแก วัดพลับพลา วัดโยธานิมิต วัดเขาสุกิม
วัดพลับบางกะจะ วัดมังกรบุปผาราม วัดไผลอม วัดเนินสูง วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด หอไตรกลางน้ํา
วัดตะกาดเงา วัดเขตรนาบุญญาราม เจดียยอดเขาพลอยแหวน รอยพระบาทบนเขาคิชฌกูฏ โบสถคาทอลิก
โบราณสถานคายเนินวง คุกขี้ไก ตึกแดง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพาณิชยนาวี ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช อูตอเรือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พุทธอุทยานวัดชากใหญ
2. แหล งท องเที่ ยวทางวั ฒนธรรมและหั ตถกรรม ได แก บ อพลอยที่ เขาพลอยแหวน ถนนอั ญมณี
ตลาดเฟอรนิเจอรบานสวนสม ทอเสื่อกกจันทบูร หมูบานเสม็ดงามและบางสระเกา ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานโบราณคดีใตน้ํา
3. แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ น้ําตกตรอกนอง น้ําตกคลองนารายณ ถ้ําเขาวงกต หาดอาวกระทิง หาดอาวยาง
หาดแหลมเสด็จ หาดเจาหลาว หาดคุงวิมาน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน หาดแหลมสิงห ฟารมปลาโลมา
โอเอซีส ซีเวิลด สะพานเฉลิมพระเกียรติ (ปากน้ําแขมหนู) แหลมเสด็จ อาวคุงกระเบน สะพานเดินศึกษา
ธรรมชาติ ปาชายเลนอาวคุงกระเบน อางเก็บน้ําหวยตาโบ เขื่อนคีรีธาร น้ําตกสอยดาว น้ําตกมะกอก ปาชายเลน
ลุมน้ําเวฬุ พุทธอุทยานวัดชากใหญ
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 ข�อมูลทัว่ ไปของสํานักงานเขตพืน้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 

สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาจัน ทบุรี เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 1051/3 ถนนทาแฉลบ
ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปนหนวยงานที่อยูภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36 และ มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2561 ซึ่งไดแบงออกเปน 9 กลุม 1 หนวย ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมนโยบายและแผน
3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
5. กลุมบริหารงานบุคคล
6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9. หนวยตรวจสอบภายใน
10. กลุมกฎหมายและคดี
 โครงสร�างการบริหารงานสํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 
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 แผนทีแ
่ สดงทีต
่ ง
ั้ และอาณาเขตทีร
่ บ
ั ผิดชอบ 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ จํานวน 6 อําเภอ ประกอบดวย
1. อําเภอขลุง
2. อําเภอแหลมสิงห
3. อําเภอมะขาม
4. อําเภอโปงน้ํารอน
5. อําเภอสอยดาว
6. อําเภอเขาคิชฌกูฏ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี เขตพื้นที่รับ ผิดชอบการจัดการศึกษา
จํานวน 6 อําเภอ โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่และจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดจังหวัดสระแกว
ทิศใต
ติดอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดอําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอทาใหม และอําเภอแกงหางแมว
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญติดกับเทือกเขา พื้นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ราบเชิงเขาอยูตอนบนของเขต
พื้นที่ ในอําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน อําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอมะขาม และอําเภอขลุง มียอดเขาสอยดาว
ใตเปนยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค และมีแมน้ําที่สําคัญคือ แมน้ําเวฬุไหลผานอําเภอขลุง และคลองกะทิงในอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ ซึ่งเปนตนน้ําของแมน้ําจันทบุรี สวนอําเภอแหลมสิงหเปนพื้นที่ราบลุมติดทะเล
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 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

1. นายสมชาย อรุณธัญญา
2. นายภูรินทร นิยมนา
3. นางอุมาพร มาตระกูล
4. นายชัยชาญ ศรีสังข
5. นายภุชงค บุญอภัย
6. นางฬิฏา สมบูรณ
7. นางสาวรัตนา อยูสวัสดิ์
8. นางปราณี คํารื่น
9. นางกาญจนา นิยมนา

ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการ
กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ผูทรงคุณวุฒิดานปฐมวัย
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและประเมินผล
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

มีอํานาจหนาที่
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
(2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด
(5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน
และ ใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(6) สงเสริมใหมีการประสานการดําเนินการกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 ข�อมูลบุคลากรสํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

กลุมอํานวยการ

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนโยบายและแผน

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมกฎหมายและคดี

หนวยตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 1 ขอมูลบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 256๓)

1
1

3
3

2
2

6
6

1
5
6

4
4

1
1

1
1

5
5

1
4
5

2
2

2
2

8
30
38

-

-

2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

1

3

3
5
8
12

3
3
9

1
1
7

1
1
5

1

1

1
1
6

2
2
7

2

2

3
13
16
56

ตําแหนง/
กลุม/หนวย

ขาราชการ
- ชาย
- หญิง
รวม
ลูกจางประจํา
- ชาย
- หญิง
รวม
ลูกจางชั่วคราว
- ชาย
- หญิง
รวม
รวมทั้งหมด

รวม
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 สภาพการจัดการศึกษา ป�การศึกษา ๒๕๖๓ 

 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
มีจํานวน 106 แหง จําแนกเปน
- สถานศึกษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษา
จํานวน 81 แหง
- สถานศึกษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน (รร.ขยายโอกาสฯ)
จํานวน 25 แหง
 จํานวนนักเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น
21,422
คน
กอนประถมศึกษา
4,665
คน
ประถมศึกษา
14,702
คน
มัธยมศึกษาตอนตน
2,055
คน
จํานวนขาราชการครู
1,190
คน
 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ตารางที่ 2 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จําแนกตามขนาดโรงเรียนรายอําเภอ ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
อําเภอ
ขลุง
มะขาม
แหลมสิงห
โปงน้ํารอน
สอยดาว
เขาคิชฌกูฏ
รวมทั้งหมด

ขนาดเล็ก
15
4
7
4
3
1
34

ขนาดกลาง
10
8
6
19
13
9
65

ขนาดใหญ
2
4
1
7

รวม
25
12
13
25
20
11
106

แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนในแตละอําเภอ
19

20

จํานวนโรงเรียน

15
10

15

13

10

8
4

5
0

7

0
ขลุง

0

9
6

4
0

2

3

4
1 1

มะขาม แหลมสิงห โปงน้ํารอน สอยดาว เขาคิชฌกูฏ

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
อําเภอ
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ตารางที่ 3 จํานวนนักเรียน และจํานวนครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จําแนกตามอําเภอ (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
อําเภอ
ขลุง
แหลมสิงห
มะขาม
โปงน้ํารอน
สอยดาว
เขาคิชฌกูฏ
รวม

กอนประถมศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
340 333 673
221 161 382
278 223 501
631 556 1,187
627 645 1,272
349 301 650
2,446 2,219 4,665

ชาย
1,040
591
787
2,020
2,202
1,025
7,665

จํานวนนักเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา (ม.ตน)
รวม
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
947
1,987 198 188 386 3,046
546
1,137
84
37
121 1,640
662
1,449
49
50
99
2,049
1,865 3,885 216 202 418 5,490
2,062 4,264 355 379 734 6,270
955
1,980 158 139 297 2,927
7,037 14,702 1,060 995 2,055 21,422

จํานวน
ขาราชการ
ครู

184
105
102
320
334
145
1,190

ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียน และจํานวนหองเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา

ระดับชั้น

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาปที่ 1
(ขยายโอกาส)
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสฯ)
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รอยละ
123
89
212
0.99
1,066 1,043 2,109
9.85
1,257 1,087 2,344 10.94
2,446 2,219 4,665 21.78
1,320 1,193 2,513 11.73
1,406 1,192 2,598 12.13
1,387 1,272 2,659 12.41
1,193 1,181 2,374 11.08
1,214 1,102 2,316 10.81
1,145 1,097 2,242 10.47
7,665 7,037 14,702 68.63
388
367
755
3.52
350
335
685
3.20
322
293
615
2.87
1,060
995
2,055
9.59
11,171 10,251 21,422 100.00

จํานวน
หองเรียน
19
118
124
261
117
121
122
119
118
118
715
31
30
28
89
1,065
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 ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลผลิต ผลลัพธและ
บรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับและมีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบทั้งในระบบโรงเรียน การศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ใชแผนปฏิบัติราชการเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การกํากับ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 ดานโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 5 อัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2558 – 2562
ปการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
คิดเปนรอยละ

มัธยมศึกษาปที่ 1
100
100
100
100
100
100

รอยละการเรียนตอ
มัธยมศึกษาปที่ 4
สายสามัญ
สายอาชีพ
เทียบเทา
46.51
34.53
12.88
46.41
43.28
6.45
46.61
39.17
8.26
46.77
43.16
4.37
49.19
34.90
10.07
47.10
39.01
8.41

ไมศึกษาตอ
6.08
3.87
5.95
5.70
5.84
5.49

จากตารางที่ 5 พบวา อัตราการเรียนตอของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เขาศึกษาตอรอยละ
100 และอัตราการเรียนตอของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้ง 5 ป มีอัตราการเรียนตอในสายสามัญ
มีจํานวนมากกวาสายอาชีพ
ตารางที่ 6 จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ประเภทความพิการ
จํานวนนักเรียนพิการ
รอยละ
1. ทางการมองเห็น
3
0.01
2. ทางการไดยิน
5
0.02
3. ทางสติปญญา
89
0.42
4. ทางรางกาย/สุขภาพ
18
0.08
5. ทางการเรียนรู
2,100
9.80
6. ทางการพูด/ภาษา
9
0.04
7. ทางพฤติกรรม/อารมณ
13
0.06
8. ออทิสติก
9
0.04
9. พิการซ้ําซอน
22
0.10
รวม
2,268
10.59
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จากตารางที่ 6 พบวาจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด คิดเปนรอยละ 10.59 เมื่อเปรียบเทียบ
กับนักเรียนทั้งหมด 21,422 คน โดยจํานวนนักเรียนพิการประเภทที่มีความบกพรองทางการเรียนรูมีมากที่สุด
คิ ด เป น ร อ ยละ 9.80 รองลงมาคื อ มี ค วามบกพรอ งทางสติป ญ ญา คิ ด เป น ร อ ยละ 0.42 และนั ก เรี ย นที่ มี
ความบกพรองประเภทพิการซ้ําซอน คิดเปนรอยละ 0.10
ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนดอยโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ประเภท
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
รวมทั้งหมด
รอยละ

เด็กถูก
ทอดทิ้ง
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0.02

ผลกระทบ
จากเอดส

เด็ก
เรรอน

เด็ก
ยากจน

กําพรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0.02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0.02

44
263
278
585
408
505
798
836
860
805
4,212
284
287
259
830
5,627
26.27

0
2
1
3
2
3
4
3
5
2
19
0
1
0
1
23
0.41

นักเรียน
ดอย
โอกาส
ทั้งหมด
44
265
279
588
410
508
802
840
865
809
4,234
284
288
259
831
5,653
26.39

จากตารางที่ 7 พบวานักเรียนดอยโอกาสมีทั้งหมด คิดเปนรอยละ 26.39 เมื่อเปรียบเทียบกับ
นักเรียนทั้งหมด 21,422 คน โดยจํานวนนักเรียนดอยโอกาส ประเภทยากจนมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.27
รองลงมาคือประเภทเด็กกําพรา คิดเปนรอยละ 0.41 โดยมีจํานวนนักเรียนดอยโอกาสประเภทเด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กเรรอน และผลกระทบจากเอดสนอยที่สุด
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ตารางที่ 8 จํานวนนักเรียนแยกรายสัญชาติ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ระดับชั้น

สัญชาติ
ไทย

กัมพูชา

อ.1
199
8
อ.2
1,930
115
อ.3
2,120
155
รวม
4,249
278
ป.1
2,177
226
ป.2
2,294
213
ป.3
2,375
226
ป.4
2,176
150
ป.5
2,152
130
ป.6
2,112
110
รวม
13,286 1,055
ม.1
729
13
ม.2
670
9
ม.3
598
13
รวม
1,997
35
รวมทั้งหมด 19,532 1,368
91.18 6.39
รอยละ

เมียนมา

ลาว

เกาหลีใต

ไมปรากฏ
สัญชาติ

อื่นๆ

0
6
10
16
17
10
15
12
4
3
61
2
2
0
4
81
0.38

5
52
56
113
89
75
42
36
28
15
285
11
3
4
18
416
1.94

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0.0047

0
2
3
5
2
4
0
0
1
1
8
0
0
0
0
13
0.06

0
4
1
4
2
2
1
0
0
1
6
0
1
0
1
11
0.05

นักเรียน
ทั้งหมด
212
2,109
2,344
4,665
2,513
2,598
2,659
2,374
2,316
2,242
14,702
755
685
615
2,055
21,422
100.00

จากตารางที่ 8 พบวาจํานวนนักเรียนสัญชาติอื่น ที่ มีจํานวนมากที่สุดคือ นักเรียนสัญชาติกัมพูช า
คิดเปนรอยละ 6.39 รองลงมาคือนักเรียนสัญชาติลาว คิดเปนรอยละ 1.94 และนักเรียนสัญชาติเกาหลีใตมี
จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.0047 เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งหมด 21,422 คน โดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีนักเรียนสัญชาติอื่น คือ สัญชาติกัมพูชาจํานวนมาก เนื่องจาก
พื้นที่ของอําเภอโปงน้ํารอนและอําเภอสอยดาวมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา
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ตารางที่ 9 จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงไมไดเกณฑมาตรฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ระดับชั้น

น้ําหนัก
ต่ํากวา
เกณฑ

สวนสูง
ต่ํากวา
เกณฑ

อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
รวมทั้งหมด
รอยละ

33
321
426
780
427
371
273
186
194
126
1,577
50
36
30
116
2,473
11.54

22
219
267
508
284
239
202
151
153
100
1,129
43
30
26
99
1,736
8.10

น้ําหนัก
และ
สวนสูง
ต่ํากวา
เกณฑ
11
119
173
303
175
147
119
66
94
60
661
25
15
9
49
1,013
4.73

ประเภท
น้ําหนัก
สูงกวา
เกณฑ

สวนสูง
สูงกวา
เกณฑ

24
177
220
421
328
500
456
524
529
555
2,892
189
194
155
538
3,851
17.98

32
190
163
385
193
287
318
334
341
414
1,887
136
111
113
360
2,632
12.29

น้ําหนัก
รวมนักเรียนที่มี
และ
น้ําหนักและ
สวนสูง
สวนสูงไมไดเกณฑ
สูงกวา
มาตรฐานทั้งหมด
เกณฑ
8
130
77
1,103
96
1,345
181
2,578
121
1,528
195
1,739
201
1,569
235
1,496
236
1,547
262
1,517
1,250
9,396
73
516
63
449
68
401
204
1,366
1,635
13,340
7.63
62.27

จากตารางที่ 9 พบวา จํ า นวนนักเรีย นที่มีน้ําหนักสว นสู งไมได เกณฑมาตรฐาน มีจํานวนทั้งหมด
13,340 คน คิ ดเป น รอยละ 62.27 เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรีย นทั้งหมด 21,422 คน และเมื่อพิจารณา
จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงไมไดเกณฑมาตรฐาน พบวา นักเรียนที่มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑ มีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 17.98 รองลงมาคือ นักเรียนที่มีสวนสูงสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 12.29 และ
จํานวนนักเรียนที่น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑมีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.63

23
 ดานคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
3 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
ผลการเปรียบเทียบ
การศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ : ประเทศ
49.20
46.46
+2.74
48.47
44.94
+3.53
48.83
45.70
+3.13

ทักษะที่ประเมิน

ดานภาษาไทย
ดานคณิตศาสตร
รวมทั้ง 2 ดาน

จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(NT) พบว า ผลการทดสอบของผูเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ทุกทักษะที่ประเมิน
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ปการศึกษา
ผล (+/-)
2561
2562

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

56.84
35.15
37.67
39.86

50.50
31.16
32.79
35.21

-6.34
-3.99
-4.88
-4.65

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา ปการศึกษา
ผล (+/-)
2561
2562

53.33
25.70
27.60
34.71

53.50
28.84
23.06
29.05

+0.17
+3.14
-4.54
-5.66

จากตารางที่ 11 และแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
พบวา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ปการศึกษา 2561 ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2561 จํานวน
2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

24

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
60
50

56.84

50.50

40
30

35.15
31.16

39.86
37.67
35.21
32.79

ภาษาอังกฤษ
35.15
31.16

คณิตศาสตร
37.67
32.79

20
10
0

ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562

ภาษาไทย
56.84
50.50

วิทยาศาสตร
39.86
35.21

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
60.00
50.00

53.33 53.50

40.00
30.00

25.70

28.84

20.00

34.71
27.60

23.06

29.05

10.00
0.00

ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562

ภาษาไทย
53.33
53.50

ภาษาอังกฤษ
25.70
28.84

คณิตศาสตร
27.60
23.06

วิทยาศาสตร
34.71
29.05

25
 ดานประสิทธิภาพ
ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. รอบสาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
รวม

ระดับการศึกษาปฐมวัย
47 โรงเรียน
59 โรงเรียน
106 โรงเรียน

รอยละ
44.34
55.56
-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 โรงเรียน
94 โรงเรียน
6 โรงเรียน
106 โรงเรียน

รอยละ
5.66
88.68
5.66
-

จากตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. รอบสาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา การประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินระดับคุณภาพดี จํานวน 59 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 55.56 โรงเรียน รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 47 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 44.34 และผลการประเมินระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประมินระดับคุณภาพดี จํานวน 94 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.68 รองลงมาคือ
ระดับคุณภาพ ดี และพอใช จํานวน 6 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 5.66
ตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. รอบสี่ จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
รวม

ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จํานวนโรงเรียน)
(จํานวนโรงเรียน)
ดานที่ 1
ดานที่ 2 ดานที่ 3 การจัด ดานที่ 1
ดานที่ 2
ดานที่ 3 การจัด
คุณภาพ กระบวนการ ประสบการณ
คุณภาพ กระบวนการ ประสบการณ
ของเด็ก บริหารและ ที่เนนเด็กเปน ของผูเรียน บริหารและ ที่เนนผูเรียนเปน
การจัดการ
สําคัญ
การจัดการ
สําคัญ
1
1
2
2
2
2
4
3
4
11
10
12
9
10
11
2
2
1
1
15
15
15
15
15
15

จากตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. รอบสี่ จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา มีโรงเรียนเขารับการประเมิน จํานวน 15 โรงเรียน โดยแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
- การประเมิ นระดั บการศึ กษาปฐมวั ย มี ผลการประเมิ นด านที่ 1 มี ระดับคุ ณภาพดี จํ านวน 11
โรงเรียน รองลงมาคือ ดีมาก และ พอใช จํานวน 2 โรงเรียน เทากัน ผลการประเมินดานที่ 2 มีระดับคุณภาพดี
จํานวน 10 โรงเรียน รองลงมาคื อ ระดับคุ ณภาพดีมาก และพอใช จํานวน 2 โรงเรี ยน และ ดีเยี่ ยม จํานวน 1
โรงเรียน ผลการประเมินในดานที่ 3 มีระดับคุณภาพดี จํานวน 12 โรงเรียน รองลงมา คือ ระดับคุณภาพดีมาก
จํานวน 2 โรงเรียน และพอใช จํานวน 1 โรงเรียน
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- การประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินดานที่ 1 มีระดับคุณภาพดี จํานวน
9 โรงเรียน รองลงมาคือ ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 3 โรงเรียน และพอใช จํานวน 1 โรงเรียน ผลการประเมิน
ดานที่ 2 มีระดับคุณภาพดี จํานวน 10 โรงเรียน รองลงมาคือ ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 3 โรงเรียน และดีเยี่ยม
จํานวน 2 โรงเรียน ผลการประเมินในดานที่ 3 มีระดับคุณภาพดี จํานวน 11 โรงเรียน และระดับคุณภาพดีมาก
จํานวน 4 โรงเรียน
ตารางที่ 14 ผลการประเมินตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรฐานที่
1. การบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
2. การบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. ผลการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผลรวม

ระดับคะแนน
3
4
5
4

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก

จากตารางที่ 14 ผลการประเมินตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2563
พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีผลการประเมินตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคะแนน 4
ตารางที่ 15 ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดําเนินงานตามระดับคุณภาพ
นโยบายที่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
2. ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
4. การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5. ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ผลรวม

ระดับคะแนน
4.00
-

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ไมประเมิน

3.38
5

ดี
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4.50
4.11

ดีเยี่ยม
ดีมาก

จากตารางผลการดํ า เนิ น งานตามระดั บ คุ ณ ภาพ พบว า สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได ร ะดับคุณภาพดีเ ยี่ย ม จํานวน 3 นโยบาย ไดแก นโยบายที่ 4-6
รองลงมาคือ ระดับคุณภาพดีมาก ไดแก นโยบายที่ 1 และระดับคุณภาพดี ไดแก นโยบายที่ 3 ผลการประเมินรวม
ไดระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 4.11
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ผลการดําเนินงานเทียบคาเปาหมาย
นโยบายที่
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาท ครูผูสอน เปน COACH
เปนผูใหคําปรึกษา
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษาอยางอิสระ

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
100
100 บรรลุ

50
100

27.05 ไมบรรลุ
100

บรรลุ

จากตารางผลการดําเนินงานเทียบคาเปาหมายคุณภาพ พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลการดําเนินงานเทียบคาเปาหมายคุณภาพ) บรรลุคาเปาหมาย จํานวน
2 นโยบาย ไดแก นโยบายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 และนโยบายที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 34 และมีนโยบายที่ไมบรรลุคาเปาหมาย
ไดแก นโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 17
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- ระดับคุณภาพ 4.47530 ระดับมาตรฐานขั้นสูง คาคะแนน 89.52
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ( ITA)
- ลําดับที่ 149 คาคะแนนรวม 81.85 ระดับ B ไมผานการประเมิน
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สวนที่ 2

บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐
หมวด 5 หนาที่ของรัฐ
มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี
การเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต และจั ดให มีการรว มมือ กัน ระหวา งรัฐ องคกรปกครองสว นท องถิ่ น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการกํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกั บการจัดทําแผน การศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดํา เนินการใหเป นไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรั บ
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลน
ทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา
และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใช
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระ
และกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10)
และนํานโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
บริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกําหนดเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10)
การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน
1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
- มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง
- ยึดมั่นในศาสนา
- ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย
- มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
- รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี
- ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
- ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
3) มีงานทํา - มีอาชีพ
- การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชน
รักงาน สูงานทํา จนงานสําเร็จ
- การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานและ
มีงานทําในที่สุด
- ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4) เปนพลเมืองดี
- การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
- สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี
- การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา เชน งานอาสาสมัคร
งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจและเอื้ออาทร”
2. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) ที่เกี่ยวของกับการศึกษาไทย
2.1 นโยบายหลัก
ขอ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ใหมีโอกาสพัฒนา
ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบครอบครัว
เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือ ที่คํานึงถึง
ศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรม
เลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ การยกระดับคุณภาพ
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สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็ก
ปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็กแตละ
คน ใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวง
วัยสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู
ผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครูที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู สรางวินัย
กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
ควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งใน
สวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศในอนาคต และ
เปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
กอนเขาสูตลาดแรงงาน
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเปนระบบในการพัฒนา
กําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนที่กําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม
และเตรีย มการสําหรับ ผลิต กําลั งคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรั บอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต
รวมทั้งเรงรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมา
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร ซึ่งจะชวย
กระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับ
การดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนาในสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกันหรือรวมกับเครือขายอื่น ๆ
เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึ กษาในทุ กระดั บบนพื้ นฐานการสนั บสนุ นที่ คํานึงถึ ง ความจํ าเปนและศั กยภาพของสถาบั นการศึ กษา
แตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอน
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ความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดกับผู เรียน คืนครูให นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบ
ฐานข อมู ล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูล ครอบครัว และผูเรีย นระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย เพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรู
สําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัด
การศึ กษากับ กองทุ น เพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนน กลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะและ
เพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน สงเสริมเยาวชน
ที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบที่
สามารถรองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพใหตรง
กับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่ถูกตอง
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
2.2 นโยบายเรงดวน
นโยบายหลักของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่กลาวมาขางตน รัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร
โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา
การพั ฒ นาโรงเรี ย นคุณภาพในทุกตํ า บล สงเสริมการพัฒ นาหลักสูตรออนไลนของสถาบัน การศึกษาตาง ๆ
เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
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ธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรู
ความเข า ใจการใช เทคโนโลยี ดิจิทัล สื่ อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกัน และ
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน
การกระจายข อมู ล ข า วสารที่ ถูกต อ ง การสร างความสมานฉัน ท และความสามัคคีใ นสังคม รวมทั้งปลูกฝ ง
คุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
3. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
วิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุ ทธศาสตรช าติ ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรช าติดา นการสร า งความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรช าติดานการพัฒ นา และเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนที่จัดทําไวเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามยุทธศาสตรชาติ โดยจะมี
ผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจํ าปงบประมาณจะตองสอดคล องกับแผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ ซึ่งประเด็น แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความมั่นคง 2) การตางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร
4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่ และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสราง
พื้ น ฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส แ ละดิ จิ ทั ล 8) ผู ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง และขนาดย อ มยุ ค ใหม
9) เขตเศรษฐกิจ พิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหาร
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จัดการน้ําทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ไดกําหนดแผนยอยไว
๕ แผนยอย ดังนี้

๑) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
๒) การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
๓) การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
๕) การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู ไดกําหนดแผนยอยไว
2 แผนยอย ดังนี้
๑) การปฏิรปู กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๒) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย

โดยกระทรวงศึกษาธิการ เปนเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
5. แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในดานตางๆ
โดยการปฏิ รู ป ประเทศต องดํ า เนิ น การเพื่อใหบ รรลุเปาหมายตามที่บัญ ญัติไว ในรัฐ ธรรมนูญ ประกอบดว ย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพื่ อ ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ํ า มี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ดี และมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาประเทศ ทั้ งนี้ การปฏิ รู ป ประเทศ
ตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน
ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม
5) ด านเศรษฐกิ จ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 7) ด านสาธารณสุข 8) ด านสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป
7 เรื่อง ไดแก 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ฉบับใหมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง
การศึกษา4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 5) การจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา
เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดย
การพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
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6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งแผนสําหรับขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมุงบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศใหมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยยุทธศาสตรที่สําคัญดานการศึกษา ดังนี้
6.1 ยุทธศาสตรที่สําคัญดานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสํ าคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคน ใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยให
เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรูและ
ความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
1) วัตถุประสงค
1.1) เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21
2) เปาหมายและตัวชี้วัด
 เปาหมายที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85
2.2) เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
 เปาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85
 เปาหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ
ภาคเอกชน
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
3) แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ
3.1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมคี ุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค
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3.1.1) สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจาก
อบายมุขอยางจริงจัง
3.2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
3.2.1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
(1) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดาน
ความคิด ความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง
ควบคูกบั การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความ
เปนมืออาชีพ
3.2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบมีความคิ ด
สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
(1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สอดคลอง
กับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร
ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ
(2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางาน
รวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต
(3) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุงการฝก
ทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน
3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.3.1) ปรั บระบบบริห ารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจํานวนผูเรียนต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานใหมีการจัดทรัพยากรรวมกัน ใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสมตามความจําเปนของพื้นที่และ
โครงสรางประชากรที่มีสัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง
3.3.2) ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและ
สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู ปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
3.3.3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน
ทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
3.3.4) จัดทํ าสื่ อการเรียนรูที่เปน สื่ออิเล็กทรอนิ กสและสามารถใชงานผานระบบอุป กรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ และใชมาตรการทาง
ภาษีจูงใจ ใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.5) ปรั บ ปรุ ง แหล ง เรี ย นรู ในชุม ชนใหเ ป น แหล งเรีย นรู เ ชิ ง สร างสรรค แ ละมี ชี วิ ต อาทิ
พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการจัดการ
ความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข
1) วัตถุประสงค
- เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง
2) เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับรอยละ 90
โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 50
มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3.1.1) ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรั บปรุงระบบคัดกรองและการใหเงิ นอุดหนุนป จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2) กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1) สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมาก
ขึ้นระหวางพื้นที่โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งมาตรการ
ที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาครู (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษาโดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มาประกอบ การประเมิ นผลครู และโรงเรี ยน (3) ขยายการจั ดการศึ กษาทางไกลโดยใช โครงข ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่อยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิด
จากการผลิตและการบริโภค
1) วัตถุประสงค
- รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
2) เปาหมายและตัวชี้วัด
 เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟนฟู
คุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน
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ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30 และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะน้ําเสียและ
ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
3.1.1) เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก
เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
โดยใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบนพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ
1) วัตถุประสงค
1.1) เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้งปองกันปญหาภัย
คุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2) เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ
1.3) เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชนของชาติ
2) เปาหมายและตัวชี้วัด
 เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง
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3) แนวทางการพัฒนา
3.1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดมาตรการ เพื่อปองกันการกระทํา
ที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมืองโดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทาง
ความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชนของชาติอยางแทจริง
3.1.3) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตโดย กระบวนการสันติ
สุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณและ
ชาติพันธุเพื่อขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัย
คุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.1) ดําเนินบทบาทเชิงรุกและใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนและเรียนรู
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด
การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอรภัยพิบัติโรคระบาด
โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ ใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม
และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579
1) วัตถุประสงค
1.1) เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและไดมาตรฐานสากล
1.2) เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.3) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวก ดวยความรวดเร็ว
และเปนธรรมแกประชาชน
2) เปาหมายและตัวชี้วัด
 เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
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3.1.1) กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น ใหชัดเจนและไมซ้ําซอน
3.2) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2.1) ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
(1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชน สาธารณะ
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคมผาน
กลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม
(2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารง ตําแหนง
ทางการเมืองปฏิบัติตาม
(3) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุมประชาชน
3.2.2) ปองกันการทุจริต
(1) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกัน และแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด
(2) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตใหสามารถ
เปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการ
การทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการใชองค
ความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
อยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือ
ปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมาย
1) วัตถุประสงค
1.1) เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นกาวหนา
ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย
2) เปาหมายและตัวชี้วัด
 เปาหมายที่ 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เพิ่มเปน 55 : 25 : 20
ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
3.1.1) ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เพื่อผูพิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน)
3.2) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
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3.2.1) ดานบุคลากรวิจัย
(1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิศวกรรมศาสตร (Engineer : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M))
(2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ
(3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี
7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
7.1 วิสัยทัศน (Vision)
“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง
กับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
7.2 วัตถุประสงค
7.2.1 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
7.2.2 เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
7.2.3 เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.2.4 เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา ภายในประเทศ
ลดลง
7.3 เปาหมาย
7.3.1 เปาหมายดานผูเรียน โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
- 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และ การคิดเลขเปน
(Arithmetics)
- 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา ทักษะดาน
การสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือ
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
7.3.2 เปาหมายของการจัดการศึกษา
1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง
2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและ
บรรลุเปาหมาย
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง
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8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน และสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
8.1 เปาหมายหลัก
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2) กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
3) มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
4) คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
8.2 ตัวชี้วัดตามเปาหมายหลัก
1) ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา
2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3) รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4) รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก 6
5) สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ
6) รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่ทํางานให
7) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
8) รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ
9) รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น
10) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป
11) รอยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
12) รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ป
13) สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน
14) จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา
8.3 วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
“ผูเรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ไดรับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา
แบงปน ซึ่งเปน 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดํารงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
8.4 พันธกิจ
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
2) เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงเทาเทียม
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
8.5 ยุทธศาสตร
1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางศึกษา
3) ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
4) ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5) สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมในการจัดการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการเด็กพิการ
และดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป
2) รอยละของกําลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
3) รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15- 17 ป
4) รอยละของผูเรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา
5) รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได
6) จํานวนผูรับบริการจากแหลงเรียนรูในชุมชน
กลยุทธ
1) ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูเรียนใน
ทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ
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2) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
3) เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเที ยบโอนความรู และประสบการณใหเกิดผลเปน
รูปธรรมอยางกวางขวาง
4) จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
5) เร งพั ฒ นาแหล ง เรีย นรูที่ เอื้อตอการศึกษาและการเรี ย นรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมี
ความหลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากร
และระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรูเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT,
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2) รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ํากวา 30 Mbps
3) จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เปนปจจุบัน
กลยุทธ
1) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
ไมซ้ําซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนอกภาพเปนปจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน
3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา
และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ
4) จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ
ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใส
และเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อํานาจลงไปสูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผูเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในทองถิ่นได
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ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน
2) รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะดานอาชีพ สามารถมีงานทํา หรือนําไปประกอบอาชีพในทองถิ่นได
3) รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
4) จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา
5) รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
6) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการบริหารจัดการเพื่อเขาสูระบบโรงเรียนเครือขาย
กลยุทธ
1) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนน
ดานคุณธรรม ความโปรงใส ทั้งในระดับสวนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
2) พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ํา
สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
4) เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5 เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคี
หุนสวนกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศ
6) สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพรอม พัฒนาเปน
สถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ
9. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.1 หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ตานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใชทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลเขามาชวยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
๒) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ โครงการ
แบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทํา
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ
เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
๓) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุง
บริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั้งพัฒนา สมรรถนะและความรูความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับ ความเปนรัฐบาลดิจิทัล
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๔) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
นโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
5) ดํ า เนิ น การปลดล็อก ปรั บ เปลี่ย น เปดกวาง ที่เปน เงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผ ลตามนโยบาย
“การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบ
โจทย Demand” โดย
- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดําเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อใหครู Up Skill และ Re-Skill
ของตนเองไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนที่มีคุณภาพ
- เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษารวม
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ใหครอบคลุม
ผูเรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูนักเรียนยกกําลังสอง ที่เนนเรียนเพื่อรู พัฒนาทักษะเพื่อทํา ครูยกกําลังสองที่เนน
เพิ่มคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกําลังสองที่เนนเรียนที่บาน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกําลัง
สองที่เนนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สื่อการเรียนรูยกกําลังสองที่เนนเรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทางที่
หลากหลาย ไดแก On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตที่เปนภาคเอกชน On-Air
เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตที่เปนภาคเอกชน
และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียนยกกําลังสอง
ที่มุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อความเปนเลิศทางภูมิปญญา
ทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เนนคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ตอบโจทยทักษะและความรูที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
9.2 จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๑.๑) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด
การเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากประสบการณจําลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง รวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต และสราง
อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
๑.๒) การเรียนรูตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for Aut)
- สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนน
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธ
สินคาออนไลนระดับตําบล
- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทําในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแกง
ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล
เปนขั้นตอน
- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on Experience)
เพื่อใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป
- พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา สมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ
๒) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตร พระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ
- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ ที่ใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่
สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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๓) การสรางความสามารถในการแขงขัน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศ ของแตละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบัน และอนาคต
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน การสอนดวย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเ รียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
๔) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกําลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๕) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ
และสรางรายได
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองคการเพื่อลดความทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานที่มี
ภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปองคการ
- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยาง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center :
HCEC)
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- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence
Platform : DEEP)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)
- จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานที่จําเปน”
9.3 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1) ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบแนวทาง
มาใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 โดยคํานึงถึงมาตรการ
๔ ขอ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้ (๑) งดดูงาน
ตางประเทศ ๑ ป ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (๒) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (๓) ยกเลิกการจัด งาน Event และ (๔) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้ําซอน
2) ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ
3) กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดําเนินการ
แกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการ
ติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ
อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอน เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวง
ศึกษาธิการ มีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือจากที่กําหนดหากมี ความสอดคลอง
กับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของตอง
เรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน
10. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
กํ าหนดให มี การพั ฒนาเด็ กตั้ งแต ระดั บปฐมวัยให มีสมรรถนะและคุ ณลั กษณะที่ ดี สมวั ยทุ กด าน โดยการปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
มีเ ปา หมายให ผูเ รีย นทุกกลุมวัย ไดรั บการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลกอนาคต
สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปน “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕6๕ ดังนี้
๑. ดานความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
๒. ดานโอกาส
๒.๑ สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย
๒.๒ ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่ อการศึกษาต อ และประกอบอาชี พ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สูความเปนเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๒.๓ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเทาเทียมกัน
๒.๔ สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ดานคุณภาพ
๓.๑ สงเสริมการจั ดการศึ กษาให ผูเรี ยนมี ความรู มีทักษะการเรี ยนรูและทักษะที่จําเปนของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด มั่น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
๓.๒ พัฒ นาผู เรียนใหมีส มรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้ นสู ง นวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการเลือก
ศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา
๓.๓ ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนในแตละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ
๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู
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๔. ดานประสิทธิภาพ
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๑ - ๓
นอยกวา ๒๐ คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
๔.๔ สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 วิสัยทัศน
“องคกรคุณภาพ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศตวรรษที่ 21”
องคกรคุณภาพ หมายถึง เปนองคกรที่มีมาตรฐานสํานักงาน กระจายอํานาจ ใชการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มีกลไกในการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอทองถิ่น
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใชธรรมาภิบาลบนฐานขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อการบรรลุการพัฒนาเปาหมายที่ยั่งยืน
ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ปรับสมดุลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนคนดี คนเกง มีความสุข พรอมสําหรับวิถีชีวิตใหม
ในศตวรรษที่ 21
 พันธกิจ
1. พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
2. สรางความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
3. เสริมสรางคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
 เปาประสงค
1. ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนมีความปลอดภัย และโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
3. ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. องคกรบริหารจัดการเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
 คานิยมองคกร
“จิตบริการ ประสานใจ โปรงใส เปนธรรม”
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อัตลักษณ
C
H
A
N
2

=
=
=
=
=

Capacity of service mind (จิตบริการ)
Harmony (ประสานใจ)
Accessibility (โปรงใส)
Naturing equity (เปนธรรม)
Knowledge and Moral (ความรูคูคุณธรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 เพิ่มความปลอดภัย โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 1 ปลูกฝงการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนระบบ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม


นโยบายของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

1. สานตอ (continue) : สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยใช 5 ส.
สานตอ : 5 ส. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชธรรมาภิบาลบนฐานขอมูลที่ถูกตอง
และเปนปจจุบัน
- ส. สะสาง
คือ แยกที่จําเปนและไมจําเปน
- ส. สะดวก คือ จัดระบบ ระเบียบ สามารถใชงานได
- ส. สะอาด คือ ดูแลสถานที่ สิ่งของ อุปกรณใหดีอยูเสมอ
- ส. สรางนิสัย คือ ทําใหเกิดความเคยชินจนเปนนิสัย
- ส. สุขลักษณะ คือ รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
2. เสริมพลัง (reinforce) : ความเปนหนึ่งเดียว เสริมพลังอํานาจ ขวัญกําลังใจ ใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช โมเดล ก ข ค
ก = กาว : รวมพลังเปนหนึ่งเดียวของทุกฝายและกาวไปพรอมกัน
ข = ขับ : บังคับใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ค = เคลื่อน : เคลื่อนไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง
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3. สรางสรรค (create) : ใชวิธีการใหม ๆ พัฒนาปรับปรุงงานใหดีขึ้นโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อน กาวขามกับดักสูประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21
1) ใชพื้นที่โรงเรียนเปนฐาน
2) สรางสรรคนวัตกรรมของแตละโรงเรียน

รูปแบบการพัฒนาองคกรคุณภาพ 4 ดี

1. นักเรียนดี
- มีความพอเพียง มีคุณธรรม มีความรู มีสุขภาพดี มีทักษะชีวิต
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี
- มีทัศนคติดี มีความรูดี มีทักษะการสอนดี
3. สถานศึกษาดี
- มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม รับผิดชอบตอสังคม การบริการจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี
- มีจิตบริการ มีการทํางานแบบโปรงใส มีมาตรฐานสํานักงาน
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สวนที่ 3

แผนงาน / โครงการและงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
สํ า นั ก งานและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามบริ บ ทของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1 จํ า นวน
2,000,000 บาท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
ตามการจัดสรรครั้งที่ 1 และคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท โดยแบง
งบประมาณออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน (งบประจํา) จํานวน 2,127,000 บาท
สวนที่ 2 เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตามภารกิจกลุม 22 โครงการ จํานวน 2,873,000 บาท
เพื่ อใหการปฏิ บั ติงานบรรลุ ผลสําเร็จตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการขับเคลื่อน
นโยบายตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตรของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงกําหนดการดําเนินงานภายใตแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 16 แผนการใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประจํา)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
หมวดรายจาย/รายการ
ก. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม)
1. คาตอบแทน (รวม)
2. คาใชสอย (รวม)
2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
2.2 คาซอมแซมยานพาหนะ และขนสง
2.3 คาซอมแซมสิ่งกอสราง
2.4 คาซอมแซมครุภัณฑ
2.5 คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
2.6 คาจางเหมาบริการ (ถายเอกสาร)
2.7 คาจางเหมาบริการ (กําจัดปลวก)
2.8 คาปรับปรุงระบบไฟฟา-ประปา

งบประมาณ
627,000
250,000
110,000
50,000
60,000
40,000
47,000
20,000
50,000
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หมวดรายจาย/รายการ

3. คาวัสดุ (รวม)
3.1 คาวัสดุสํานักงาน
3.2 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ข. คาสาธารณูปโภค
1. คาไฟฟา
2. คาน้ําประปา
3. คาโทรศัพท
4. คาไปรษณียโทรเลข
ค. พัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
รวมทุกหมวดรายจาย (ก+ข+ค)

งบประมาณ
410,000
210,000
200,000
755,000
530,000
35,000
80,000
45,000
400,000
2,127,000

ตารางที่ 17 โครงการภารกิจกลุมตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) จําแนกรายกลุม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุม/หนวย
อํานวยการ

นโยบายและแผน

ที่

ชื่อโครงการ

1

เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

87,000

2

วันสําคัญ และการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

45,700

3

ประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนา

39,540

4

ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอม

5
6
7

สงเสริม
การจัดการศึกษา

8

รวม
จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รวม
เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
รวม

งบประมาณ

3,400
175,640
12,000
155,000
20,000
187,000
102,130
102,130
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กลุม/หนวย
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

ที่
9
10
11
12
13
14

บริหารงานบุคคล

15
16

บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

17

พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา

18
19
20

กฎหมายและคดี
สงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ชื่อโครงการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
นิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R
รวม
เสริมสรางการปฏิบัติงานและการใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เสริมสรางความเขมแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวม
ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
รวม
สงเสริมบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
รวม

21 เสริมสราง พัฒนา ปองกันและดําเนินการทางวินัย
รวม
22 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ปการศึกษา 2564
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
146,000
134,200
30,000
25,000
25,000
25,000
385,200
1,440,000
103,510
1,543,510
40,800
40,800
270,000
23,000
9,000
302,000
70,000
70,000
66,720
66,720
2,873,000
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รายละเอียดโครงการภารกิจกลุม
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป
(พ.ศ. ๒๕๖๔)
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ชื่อโครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรปู ประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 4
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตราฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางศัณศณี ประดิษฐศิลป และนางสาวลําใย ปองหมู
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2563 สิน้ สุด 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับเปนหัวใจ
สําคัญในการนํานโยบายสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไปสูผูปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหลานี้จะตองมีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา
เพื่อจะไดนําไปขยายผลในโรงเรียนและกลุมงาน จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะต องมีการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย
ประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น แบงปนประสบการณ ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งและกัน
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัดเปนไปอยางมีระบบ บรรลุตามเปาหมายที่วางไวดวยความรวมมือของทุกฝาย และนําผลการดําเนินงานมา
พัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อชี้แจง ระเบียบ ขอสั่งการ นโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และหนวยงานตนสังกัด ใหบุลากรทุกคน รับทราบและนําไปปฏิบัติ
2.2 เพื่อรวมกันระดมความคิด สรางความเขาใจ แบงปนประสบการณ และแสวงหาแนวทางแกไข และ
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด และผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบ
ระเบียบ ขอสั่งการ นโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 และหนวยงานตนสังกัด
3.2.2 เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความตระหนักตอการปฏิบัติภารกิจหนาที่และมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 87,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
กิจกรรม/
หมวดรายจาย
ที่ รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบ
ใชสอย วัสดุ อื่นๆ
แทน
1 กิจกรรมที่ 1
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
130 คน 4 ครั้ง (ไตรมาส)
27,300
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(130 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
26,000
- คาอาหารกลางวัน
(130 คน x 2 มื้อx 100บาท)
1,590
- คาถายเอกสาร
6,000
- คาหองประชุม
รวมกิจกรรมที่ 1
- 60,890 2 กิจกรรมที่ 2
ประชุม รอง ผอ.สพท. และ
ผอ.กลุม/หนวย 6 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3,150
(15 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 2

-

3,150

-

ระยะเวลา สถานที่
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

ต.ค. 63 - สพป.จบ.2
ก.ย. 64

ลําใย
ปองหมู
/
ศัณศณี

ประดิษฐศิลป

ต.ค. 63 - สพป.จบ.2
ก.ย. 64

ลําใย
ปองหมู
/
ศัณศณี

ประดิษฐศิลป
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ที่

กิจกรรม/
หมวดรายจาย
ระยะเวลา สถานที่
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบ ใชสอย วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
แทน
ต.ค. 63 - สพป.จบ.2
3 กิจกรรมที่ 3
ก.ย. 64
ประชุมขาราชการ และ
ลูกจาง เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูฯ ใน สพป.จบ.2 และ
ติดตามงาน 4 ไตรมาส
รวม 56 คน 4 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11,760
(56 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
11,200
(56 คนx 2 มื้อ x 100 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 3
รวมทั้งสิ้น

-

22,960
87,000

ผูรับ
ผิดชอบ
ลําใย
ปองหมู
/
ศัณศณี

ประดิษฐศิลป

-

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
22,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
21,000
21,000
23,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
1. รอยละ 100 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด - สังเกต, สอบถาม
- การติดตามและประเมินผล
รับทราบนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และนําไปปฏิบัติ
2. รอยละ 100 ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความตระหนักในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจ
หนาที่ของตนเอง ตามมาตรฐานที่กําหนด
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลลัพธ (Outcomes)
- ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด และบุคลากร - ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไดรับทราบ และสามารถนํานโยบายของตนสังกัดไปสูการปฏิบัติใหเปน
ในแนวทางเดียวกัน และตามมาตรฐานที่กําหนด
6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
- บุคลการ ทุกสังกัด รับรูนโยบาย และแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ตนสังกัด และนําไปปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

แนวทางแกไข
- จัดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ทุกสังกัด และบุคลากร ไดรับทราบและสามารถนํานโยบาย
ของตนสังกัดไปสูการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
7.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานและอยูในระดับดีเยี่ยม

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางศัณศณี ประดิษฐศิลป)
(นางสาวลําใย ปองหมู)
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายนิติศาสตร พรมแสงใส)
(นายสมชาย อรุณธัญญา)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
วันสําคัญ และการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทย
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานความมั่นคง
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
( ) แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ () นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตราฐานที่ - ตัวบงชี้ที่ - ประเด็นพิจารณาที่ สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ 1.นางศัณศณี ประดิษฐศิลป 2.นางสาวลําใย ปองหมู
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2563 สิน้ สุด 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ด ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี จุ ด ประสงค ที่ จ ะมุ ง เน น สร า งเสริ ม การทํ า งานร ว มกั น กั บ ทุ ก ภาคส ว น
ทั้งภาคราชการ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา และสถาบันครอบครัว เพื่อใหเกิดความสามัคคี
สรางคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย รวมพลัง
ขับเคลื่อนสรางความเขมแข็งของประชาชนทุกคนในชาติ และจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมสงเสริมสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย โดยแบงกลุมเขารวมในกิจกรรมงานพิธีตางๆ และ
การสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เชน การจัดกิจกรรมวันปใหมและกิจกรรมประเพณีวันสงกรานตเปนตน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
2.2 เพื่อสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนไดรวมกิจกรรม
เพื่อสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ที่
งานวันรัฐพิธี /พิธี /วันสําคัญ
1 วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 63)
2 วันปยมหาราช (23 ต.ค. 63)

หมายเหตุ
พวงมาลา
พวงมาลา
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ที่
งานวันรัฐพิธี /พิธี /วันสําคัญ
3 วันคลายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ 2
4 วันสดุดีวีรกรรม“วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกูชาติ”
(6 พ.ย. 63)
5 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 63)
6 วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (28 ธ.ค.63)
7 วันขึ้นปใหม (1 ม.ค. 64)
8 วันพอขุนรามคําแหงมหาราช (17 ม.ค. 64)
9 วันยุทธหัตถี (18 ก.พ. 64)
10 วันมาฆบูชา
11 พระมหาเจษฎาราชเจา (31 มี.ค. 64)
12 วันขาราชการพลเรือน (1 เม.ย. 64)
13 วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(2 เม.ย. 64)
14 วันสงกรานต (13 เม.ย. 64)
15 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุธิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (6 มิ.ย. 64)
16 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประจําปพุทธศักราช 2564 (28 ก.ค. 64)
17 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (12 ส.ค. 64)

หมายเหตุ

พานพุมดอกไมสด
พานพุมดอกไมสด
พานพุมดอกไมสด
พานพุม

พานพุมเงิน พุมทอง
จับประดับผาบริเวณรั้วดานหนาและ
ตั้งโตะสําหรับลงนามถวายพระพร
พานพุมเงิน พุมทอง
จับประดับผาบริเวณรั้วดานหนาและ
ตั้งโตะสําหรับลงนามถวายพระพร
พานพุมเงิน พุมทอง
จับประดับผาบริเวณรั้วดานหนาและ
ตั้งโตะสําหรับลงนามถวายพระพร

3.2 เชิงคุณภาพ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดํารงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 45,700 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
กิจกรรม/
ตอบ
ที่ รายละเอียดการใชงบประมาณ
แทน
1 กิจกรรมที่ 1
การจัดกิจกรรมวันสําคัญที่
เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ
และบุคคลสําคัญอื่น ๆ
- คาพวงมาลา พวงมาลัย
12 พวงๆ ละ 1,000 บาท
- คาจัดตกแตงสถานที่
(ผูกผาจัดประดับโตะลงนาม
ถวายพระพร)
รวมกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา อนุรักษ
ประเพณีไทย วันปใหม /
วันสงกรานต
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(55 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(55 คน x 2 มื้อ x100 บาท)
- คาวัสดุ
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น
-

หมวดรายจาย
ใชสอย

ระยะเวลา สถานที่
วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

ต.ค. 63 ตามที่
ก.ย. 64 จังหวัดแจง

ศัณศณี
/
ลําใย

ต.ค. 63 ก.ย. 64

ศัณศณี
/
ลําใย

12,000
15,000
27,000

-

-

-

-

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

7,700
11,000
18,700
45,700

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1,000 20,000 1,000 1,000 8,000

-

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,000 6,000 6,000

-
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)

วิธีการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย ตลอดจนไดรวมกิจกรรมเพื่อรวมสืบสานและอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย

-สังเกต
-เอกสารหลักฐาน เชน
บัญชีลงเวลา ฯลฯ

ผลลัพธ (Out comes)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงรักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

-เอกสารรายงานการจัด
กิจกรรม
-แผนขาว Obec Line

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางแกไข
การมีสวนรวมของบุคลากร เนื่องจาก
1. จัดทําตารางการเขารวมกิจกรรมของวันรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ
หนังสือสั่งการมาชา ใกลถึงกําหนดจัดงาน/ 2. แจงมอบหมายภารกิจตามลําดับคิวกลุมและแจงประสานงาน
กิจกรรม
ใน Line “ครอบครัวจันท 2” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว / แจงใน
ระบบ AMSS++
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ตลอดจนไดแสดงถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางศัณศณี ประดิษฐศิลป)
(นางสาวลําใย ปองหมู)
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายนิติศาสตร พรมแสงใส)
(นายสมชาย อรุณธัญญา)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

66
ชื่อโครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนา
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรปู ประเทศ ประเด็นปฏิรปู เรื่องที่ 7
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ และดานคุณภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตราฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 5
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ 1.นางศัณศณี ประดิษฐศิลป 2.นางสาวลําใย ปองหมู
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2563 สิน้ สุด 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน กํากับ
ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นที่และมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาองคกร การใหบริการ
ดานขอมูลขาวสาร และผลงานอันเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ดีและถูกตองในการดําเนินการนั้น
มีความจําเปนตองมีการประชาสัมพันธถึงกิจกรรมโดยใชสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ เสียงตามสายรวมถึง
สื่ออิเลคทรอนิคส (ขาว e-News) การจัดทําเว็บไซต ปายประชาสัมพันธ อันกอใหเกิดความรูและความเขาใจ
ในนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดังนั้น เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถรับรู
รับทราบผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ จึงไดจัดทําชองทางในการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร เชน เว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปายประชาสัมพันธ วีดีทัศน
และสื่ออิเล็คทรอนิคสตาง ๆ
2. วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสาร และผลงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นักเรียน ผูปกครอง หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน
สามารถรับรูและเขาใจงานดานการศึกษา ไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นักเรียน ผูปกครอง หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน
สามารถรับรูและรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 39,540 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
กิจกรรม/
ตอบ
ที่ รายละเอียดการใชงบประมาณ
แทน
1 จัดซื้อหนังสือพิมพ 2 ฉบับ/วัน (730 ฉบับ x 10 บาท)
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือขายประชาสัมพันธ
ภายใน/ภายนอก
จํานวน 110 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(110 คน x 2 มื้อx 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(110 คน x1 มื้อ x100บาท)
- คาถายเอกสาร
- คาวัสดุ

หมวดรายจาย
ใชสอย

วัสดุ

-

7,300

ระยะเวลา สถานที่
อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

-

ต.ค.63ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ลําใย /
ศัณศณี

ต.ค.63ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศัณศณี

สพป.
จันทบุรี
เขต 2
สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ลําใย /
ศัณศณี

7,700
11,000
2,000

1,540

3 ปรับปรุงผังบุคลากร

5,000

ต.ค.63ก.ย.64

4 จัดจางทําวิดีทัศนแนะนํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(ใหเปนปจจุบัน) ความยาว
ไมเกิน 5-7 นาที

5,000

ต.ค.63ก.ย.64

รวม

ผูรับ
ผิดชอบ

30,700 8,840

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง

-

ศัณศณี
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6,840

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

5,000

1,800

22,240 1,820

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,840

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)

วิธีการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
1.ขอมูลขาวสาร สงขาวผานระบบ On line
- เว็บไซต
2.การเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงาน ผานทางสื่อมวลชนทองถิ่น /
- ปายประชาสัมพันธ
สวนกลาง และเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
และปายประชาสัมพันธ
ผลลัพธ (Out comes)
1.ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอยละ 100 ไดรับการบริการขอมูลขาวสาร ไดถูกตองและรวดเร็ว
2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ผูสนใจไดรับการบริการขอมูลขาวสารจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยางทั่วถึง

1. ดูจากเอกสารผลงาน
2. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด คํารับรองผลการ
ดําเนินงาน 3 ชองทาง

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางแกไข

เปาหมาย ผูรับขอมูลขาวสาร รับทราบขอมูลไดไมทั่วถึง

มีสื่อประชาสัมพันธหลากหลาย ทําใหเขาถึงไดงาย
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นักเรียน
ผูปกครอง สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถรับทราบขอมูลขาวสาร งาน/โครงการ กิจกรรม
ดานการศึกษาและการมีสวนรวมตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางศัณศณี ประดิษฐศิลป)
(นางสาวลําใย ปองหมู)
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายนิติศาสตร พรมแสงใส)
(นายสมชาย อรุณธัญญา)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
( ) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ยุทธศาสตรที่ ( ) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ( ) แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ () นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตราฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 4 ประเด็นพิจารณาที่ 3
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวลําใย ปองหมู และนางศัณศณี ประดิษฐศิลป
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2563 สิน้ สุด 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่ใหบริการแก
ขาราชการครู และประชาชน เปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัยตอชีวิต และ
ทรัพยสิน การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป เพื่อไมใหวัสดุ
อุปกรณที่ใชงานมานานชํารุด เสียหาย จึงจําเปนตองปรับปรุงซอมแซม และขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน
ภายนอกมาชวยดําเนินการในสวนที่นอกเหนือความสามารถของเจาหนาที่กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอมขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร สวยงาม สะอาด รมรื่น
2.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอบุคลากรและทรัพยสิน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีสนามหญา สวนผลไม และตนไมที่ใหรมเงา
ตองดูแลตัดแตงตลอดเวลาเพื่อความสวยงาม รมรื่น และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีสภาพแวดลอมที่ดีและมีความปลอดภัย
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 3,400 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
กิจกรรม/รายละเอียดการใช
ที่
งบประมาณ
1 คาน้ํามันตัดหญา
(12 ครั้ง x 200 บาท)
2 ยาฆาแมลง/มด
3 จัดกิจกรรม 5 ส ทุกไตรมาส

ตอบ
แทน

4 ขอความอนุเคราะหหนวยงาน
ภายนอกในการตัดแตงตนไม
รวมโครงการ

หมวดรายจาย
ใชสอย
2,400
1,000
3,400

ระยะเวลา สถานที่
ผูรับผิดชอบ
วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

พ.ย.63 ก.ย.64
ม.ค.64
ต.ค.63 ก.ย.64
ต.ค.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ลําใย /
ศัณศณี

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1,200
1,000
1,200

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
อาคารสํานักงานมีความสวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ
เรียบรอยทั้งภายในและภายนอก

1. สังเกต
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ (Outcomes)
บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอยางมีความสุข

1. สังเกต สอบถาม

วิธีการประเมิน
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6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
สวนผลไม สนาม และตนไมใหรมเงา ตองดูแล ตัดแตง
กําจัดวัชพืชตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความสวยงามและ
ปลอดภัย

แนวทางแกไข
ตัดหญา กําจัดวัชพืช ดูแลใสปุย ใชยากําจัดแมลง
ตามสภาพ ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานอื่น
ตัดแตงตนไมใหญ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สวยงาม รมรื่น และปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ

(นางสาวลําใย ปองหมู)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายนิติศาสตร พรมแสงใส)

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวลําใย ปองหมู)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 25๖4) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 1
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 1
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
หน วยงานทุกระดั บทั้ งภาครั ฐและเอกชนจําเปนตองมีปจจัยที่มีความสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย สามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับกระบวนการทํางาน รวมทั้งทราบ
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการทํางานนั้น ๆ หากเกิดขอผิดพลาดจะสามารถทราบได
ทันที วาสาเหตุเกิดจากอะไร และสามารถทําการแกไขไดทันทวงทีที่เกิดการผิดพลาดในกระบวนการทํางาน รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบการทํางาน และกําหนดแนวทางการทํางานในอนาคตได เพื่อความสําเร็จของหนวยงาน ปจจัย
ดังกลาวเรียกวา “การวางแผน (Planning)”
การวางแผนเป นงานหลักและสําคั ญในการบริ หารของหนวยงานในทุกระดั บ เนื่องจากเปนตั วกําหนด
ทิศทาง เป าหมาย วิ ธีดําเนิ นการ ที่จะทํ าใหหนวยงานดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่
ตองการภายในเวลาที่กําหนด การดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการวางแผน หาก
วางแผนดีก็เทากับดําเนินงานสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง
การบริ ห ารจั ด การศึ กษาของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มี เป าหมายเบื้ องตนอยู ที่การพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา สนองกลยุทธ
และเป นไปตามจุ ดเน นของหน วยงานต นสั งกั ดในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อใช ประโยชน ในการบริ หาร
การเบิกจายงบประมาณ และเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน การกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุผล
สําเร็จตามที่คาดหวัง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) มอบใหกลุม/หนวยในสังกัด
2.2 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
2.3 เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับ
นโยบายของตนสังกัด
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เอกสารแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) จํานวน 20 เลม
3.1.2 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564
จํานวน 10 เลม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีนโยบายในการบริหารจัดการ
โดยสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.2 ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุม/หนวย มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายป
(พ.ศ. 2564) สําหรับเปนคูมือในการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณประจําป
3.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564 สําหรับเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานดานการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
หมวดรายจาย
กิจกรรม/
ผูรับ
ระยะเวลา สถานที่
ที่
ตอบ
วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
รายละเอียดการใชงบประมาณ แทน ใชสอย
ต.ค.63 สพป. พรทิพา
๑ กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะทํางานจัดทํา
ก.พ.64
จันทบุรี
แผนปฏิบัติราชการรายป
เขต 2
(พ.ศ. 2564)
2,520
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(18 คน x 4 มื้อ x ๓5 บาท)
- คาถายเอกสาร
3,000
มี.ค. - ก.ย. สพป. ใกลรุง
๒ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
64
ปฏิบัติการคณะทํางานทบทวน
จันทบุรี
ปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป
เขต 2
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564
1,400
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
2,000
- คาอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท)
2,000
- คาถายเอกสาร
- คาวัสดุ
1,080
รวมทั้งสิ้น
10,920 1,080
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1,500
2,000
6,500

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
1. เอกสารแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564)
จํานวน 20 เลม และเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564
จํานวน 10 เลม
ผลลัพธ (Outcomes)
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
มีการบริหารจัดการสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผูบริหาร และกลุม/หนวยในสังกัด มีเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการรายป (พ.ศ. 2564) ที่มีความครอบคลุม ชัดเจน ใน
การบริหารงบประมาณและปฏิบัติงานประจําป

วิธีการประเมิน
ประเมินจากแผนปฏิบัติราชการรายป
(พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป
ตรวจสอบโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กับนโยบายและยุทธศาสตร
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางแกไข
1. การเขียนโครงการ ไมสอดคลองกับนโยบาย ประเด็น จัดประชุมชี้แจง ใหบุคลากรในสังกัด มีความรู
ยุทธศาสตร จุดเนน ทั้งในสวนของ สพฐ. และสํานักงาน ความเขาใจ และเขียนโครงการใหมีความสอดคลอง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร จุดเนน ของ
หนวยงานตนสังกัด
2. การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง โครงการ/กิจกรรมให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรที่มีความจําเปน
เรงดวน

ติดตาม ผลการดําเนินงานโครงการโดยให
ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายป เพื่อใช
ในการบริหารงบประมาณและปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 –
2565) ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะ 3 ป
7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดําเนินงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
ไดอยางเปนรูปธรรม
ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน)
(นางใกลรุง พิริยะกิตติการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ลงชื่อ

(นายธนพล นาเลาห)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 3
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๑
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางพัชรนันท โชตนศรีวรสาร และนางสาวพรทิพา ภูเลื่อน
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงบประมาณ เปนภารกิจที่สําคัญสวนหนึ่งของการบริหารงานงบประมาณของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ
กรอบแนวทาง การดําเนิ นงาน และรายละเอียดประกอบการดําเนินงานเป นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคลองกับเปาหมาย จุดเนนตามนโยบาย โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จึงจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบั ติการพั ฒนา
ประสิ ทธิ ภ าพผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผู ป ฏิ บั ติ งานด านงบประมาณ ให มี ความรู ความเข าใจ เกี่ ย วกั บ
ขอบขายการบริหารจัดการงบประมาณ ในขั้นตอนของการจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
และการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน เพื่อใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด บรรลุเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว ซึ่งรวมไปถึงการประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของโรงเรียน ในสังกัด
สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาจั นทบุรี เขต ๒ ให เป นไปด วยความโปรงใส บริ สุ ทธิ์ ยุ ติ ธรรมและ
สอดคลองกั บวัตถุประสงคและดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของ โดยมุงสู เปาหมายสุดทาย คือ การพัฒนาให
นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพที่เทาเทียมกัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ
๒.๒ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งกอสรางระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘)
๒.๒ เพื่อประชุมพิจารณางบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑๐๖ คน และครู จํานวน ๑๐๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ คน
๓.๑.๒ บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จํานวน ๘ คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการงบประมาณ
๓.๒.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ มีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อาคาร
และสิ่งกอสรางระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) เพื่อใชเปนขอมูลแผนความตองการงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ระยะ ๓ ป
3.2.๒ กลุม/หนวย และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
ไดรับการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเปนไปตามความตองการ จําเปน โปรงใส เปนธรรม และเกิดประโยชน
สูงสุดตอทางราชการ
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจายดังตารางตอไปนี้
หมวดรายจาย
กิจกรรม/
ผูรับ
ระยะเวลา สถานที่
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
ม.ค.-มี.ค. ศูนยวิทย พัชรนันท
๑ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
และ
พัฒนา
๖๔
ปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ
พรทิพา
มสธ.
การบริหารงบประมาณ
จันทบุรี
๑๕,๔๐๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(2๒๐ คน x ๒ มื้อ x๓๕ บาท)
๒๒,๐๐๐
- คาอาหารกลางวัน
(2๒๐ คน x 1 มื้อx ๑๐๐ บาท)
- คาวิทยากร (6 ชม.x 600บาท) 3,600
๔,๘๐๐
- คาหองประชุม
ที่

รวมกิจกรรมที่ 1

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
อาคารและสิ่งกอสรางระยะ ๓ ป
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(2๓ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(2๓ คน x 1 มื้อ x ๑๐๐ บาท)
รวมกิจกรรมที่ 2

3,600

42,200

๑,๖๑๐
๒,๓๐๐
-

3,910

เม.ย.–มิ.ย.
๖๔

สพป.
จันทบุรี
เขต ๒

พัชรนันท
และ
พรทิพา
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กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ
๓ ประชุมพิจารณาจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(2๓ คน x 10 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(2๓ คน x ๒ วันx ๑๐๐ บาท)
- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- คาถายเอกสาร
ที่

รวมกิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ผูรับ
ระยะเวลา สถานที่
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
ต.ค. ๖๓ - สพป. พัชรนันท
และ
ก.ย. 6๔ จันทบุรี
เขต ๒ พรทิพา
๘,๐๕๐
๔,๖๐๐
๗๓,๐๐๐
๑๙,๖๔๐

73,000 32,290
๗๖,๖๐๐ ๗๘,๔๐๐

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๔๑,๐๐๐
๖๑,๐00
๕,๕๐๐

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
๔๗,๕00

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)

ผลผลิต (Outputs)
1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานดานงบประมาณมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการงบประมาณ
2. เอกสารแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งกอสรางระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) ของสถานศึกษาในสังกัด
ผลลัพธ (Outcomes)
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ มีแผนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งกอสรางระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘)
เพื่อใชเปนขอมูลแผนความตองการ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสรางระยะ ๓ ป
๒. กลุม/หนวย และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๒ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามความตองการ จําเปน
โปรงใส เปนธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

วิธีการประเมิน
ประเมินจากความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร/
บัญชีแจงจัดสรร
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6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
๑. แบบฟอรมการจัดทําประมาณราคา ตองใชสูตร
การคํานวณในโปรแกรม Excel ซึ่งครูผูรับผิดชอบ
สวนใหญไมมีความชํานาญในการใชโปรแกรมดังกลาว
สงผลใหขอมูลอาจเกิดความคาดเคลื่อนได
๒. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานดาน
งบประมาณ ไมมีประสบการณดานงานกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

แนวทางแกไข
๑. เมื่อดําเนินการตามโปรแกรมแลว ตองตรวจสอบ
ความถูกตองของงบประมาณอยางละเอียด
เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานดาน
งบประมาณตองศึกษา คนควาความรูเพิ่มเติมหรือ
ขอคําปรึกษากับนายชางโยธา ประจํา อบต. ในพื้นที่

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
งบประมาณ และจัดทําเอกสารคําของบประมาณไดอยางถูกตอง
๗.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัน ทบุรี เขต ๒ มีแผนพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐาน อาคาร
และสิ่งกอสรางระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) เพื่อใชเปนขอมูลแผนความตองการงบลงทุนคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางระยะ ๓ ป
๗.๓ กลุม/หนวย และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ไดรับการจัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณเปนไปตามความตองการ จําเปน โปรงใส เปนธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางพัชรนันท โชตนศรีวรสาร)
(นางใกลรุง พิริยะกิตติการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ลงชื่อ

(นายธนพล นาเลาห)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยการมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางใกลรุง พิริยะกิตติการ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
การบริห ารงานเปน กระบวนการหนึ่งซึ่งมีความสําคัญ และมีความจําเปน ตอการเพิ่มประสิทธิภ าพ
ในการทํางาน ซึ่งการควบคุ มการติดตามประเมิน ผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหผูบริหารทราบถึงผลการดําเนินงาน และทราบ
ถึงปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่สําคัญยิ่งตอกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ดานการกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให
ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการรับการตรวจราชการ ซึ่งจะตองอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแก
ผูตรวจราชการในการเขาไปในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการตรวจราชการ พรอมทั้งจัดเตรียมบุคคล
เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวนและพรอมที่จะใหผูตรวจราชการตรวจสอบได จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 เพื่อจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร สํานักงานคณะการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 เพื่ออํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการในการเขาไปในสถานที่ปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อจัดเตรียมความพรอมบุคคล เอกสาร หลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน และพรอมที่จะให
ผูตรวจราชการตรวจสอบได
2.5 เพื่อจัดทําเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ผานระบบ e-MES จํานวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)
3.1.2 ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผูตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 ครั้ง
3.1.3 ตรวจราชการตามนโยบายเรงดวนหรือนโยบายสําคัญของรัฐบาล จํานวน 3 ครั้ง
3.1.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 4 ครั้ง
3.1.5 จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 เลม (e-Book)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพสนองความตองการของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับ
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีและใชขอมูลประกอบการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการและการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา
3.2.3 มีขอมูลสําหรับการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวนหรือนโยบายสําคัญอื่น ๆ
ของรัฐบาล และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน สมบูรณ และมีคุณภาพ
3.2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีและใชขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปงบประมาณตอไป
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจายดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช
งบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทํารายงาน
ผลการจัดการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประชุมคณะกรรมการจัดทําเลม
รายงานผลฯ จํานวน 2 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(18 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คาถายเอกสาร
- คาวัสดุ

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ใชสอย วัสดุ

1,260
2,000

880

ระยะเวลา สถานที่
อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

ต.ค. 63 – สพป.จบ.2
มี.ค. 64

ใกลรุง
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช
งบประมาณ

2 กิจกรรมที่ 2 การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (e-MES)
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ (e-MES)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(18 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คาถายเอกสาร
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- นโยบายที่เกี่ยวของ
- การจัดสรรงบประมาณ
- ขอมูลสารสนเทศ
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
(10 คน x 4 ครั้ง x 120 บาท )
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท
(เบิกจากงบประจํา)
4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจราชการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
(รวมกับคณะผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(20 คน x 2 มื้อ x 100 บาท)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท
(เบิกจากงบประจํา)
รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ใชสอย วัสดุ

ตอบ
แทน

ระยะเวลา สถานที่
อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

มี.ค.–ก.ย. สพป.จบ.2
64

ใกลรุง

1,260
3,000
ต.ค.63 – โรงเรียนใน
คณะ
ก.ย.64 สังกัด
กรรมการ
สพป.จบ.2 ติดตามฯ
โรงเรียน
ในสังกัด
สพป.
จันทบุรี
เขต 2

4,800

ก.พ.– ก.ย. สพป.จบ.2
64
และหนวย
รับตรวจ
2,800
4,000

19,120

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง

880

ใกลรุง
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2,140
2,460
7,400

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
1. จัดการประชุมบุคลากรในสํานักงาน
2. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตรและนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เอกสารรายงานการตรวจราชการ
ผลลัพธ (Outcomes)
1. ระบบการติดตามประเมินผล มีคุณภาพสนอง
ความตองการของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีขอมูล
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและใชประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา
3. การตรวจราชการของผูต รวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในการเขาประชุม
ความสมบูรณในการกรอกขอมูลตามแบบ
2. ประเมินจากความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ของเอกสาร

ประเมินจากระดับการพัฒนาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
การรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร
และนโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ

แนวทางแกไข
สรางความตระหนักและเนนย้ําใหผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบขอมูล ผลการดําเนินงาน ใหถูกตอง
ครบถวน ตามประเด็น
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดําเนินงานอยางมีคุณภาพ เปนมาตรฐานสนอง
ความตองการของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับ
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีฐานขอมูลในการดําเนินงาน เพื่อใชประกอบ
การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา
7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีเลมรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อสรุ ป
รวบรวมผลการดําเนินงานประจําป และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ รวมทั้งรายงานใหผูที่เกี่ยวของไดทราบ
และไดใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
7.4 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความรับผิดชอบตอการดําเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงค เกิดความรวมมือในการรายงานผลการดําเนินงานอยางครบถวน ถูกตอง ตรงประเด็นทํา
ใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางใกลรุง พิริยะกิตติการ)
(นางใกลรุง พิริยะกิตติการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ลงชื่อ

(นายธนพล นาเลาห)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
การเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 3,5
() นโยบาย สพฐ. ดานความปลอดภัย ดานโอกาส และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐาน ที่ 2,3 ตัวบงชี้ที่ 1,3,4 ประเด็นพิจารณาที่ 7,8
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
2. นางสุชาดา ชยางคานนท
3. นางกันญา ลือพงษ
4. นางสาวณัฐสิมา แกมรัมย
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุงใหประชาชน
ทุกคนมี โอกาสเขาถึงการศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่ มีคุณภาพอยางกว างขวางโดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน นโยบาย
ดังกลาวถูกระบุไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 10 ระบุวา “...ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย...”
กระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่กําหนดเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนอายุยางเขาปที่สิบ
หก เขารับการศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนาในการที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการยกระดับการศึกษาของคนไทยใหสู งขึ้น เพื่ อลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยการสงเสริ ม
สนับสนุนใหเด็กไดรับการดูแลชวยเหลือใหอยูในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยผานกระบวนการใน
การสรางความรู ความเขาใจ ใหกับครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนครู
ในการดูแลเด็กดอยโอกาส และการสรางโอกาสทางการศึกษาในการมีสวนรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการแนะ
แนวศึกษาตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ภาคบังคับไดสงเสริม สนับสนุน ใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ รวมทั้งผูที่ยังไมจบการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง และสง
ตอจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุงที่จะชวยเหลือ สนับสนุน ติดตามใหเด็กที่อยูในวัยการศึกษาภาคบังคับได
เขาเรียนและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับไดอยางมีคุณภาพและทั่วถึง จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
2.2 เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหครูที่ดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนนอย
2.3 เพื่อดูแลใหความชวยเหลือ ปอมปราม แนะนํา นักเรียนประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 เพื่อสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีหมั่นศึกษาเลาเรียนไดผลการเรียนดีมีคุณภาพ
2.5 เพื่อสงเสริมนักจิตวิทยาโรงเรียนมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ
2.6 เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนตนแบบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.7 เพื่อลดปญหาเด็กออกกลางคัน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 25 โรงเรียน
3.1.2 ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนนอย จํานวน 2 คน
3.1.3 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง
จํานวน 6 อําเภอ
3.1.4 อํานวยความสะดวก และดูแลนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก ใหเขารับรางวัล จํานวน 1 คน
3.1.5 ออกติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 13 โรงเรียน
3.1.6 นักจิตวิทยาโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 106 โรงเรียนเขารับการอบรม
3.1.7 ออกเยี่ยมบานนักเรียนที่มีฐานะยากจน 15 ศูนยๆ ละ 1 ครอบครัว
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 25 โรงเรียน มีทักษะในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
3.2.2 ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนนอย จํานวน 2 คน มีขวัญกําลังใจดูแลเรือนพักนอน
3.2.3 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดใหความชวยเหลือ ปอมปราม
แนะนํา นักเรียนประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2.4 นักเรียนที่ไดรับรางวัลมีขวัญกําลังใจ สามารถเปนตนแบบเด็กดีของโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติได
3.2.5 นักจิตวิทยาโรงเรียนมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบสามารถนําไปปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนได
3.2.6 โรงเรียนในสังกัดเปนโรงเรียนตนแบบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.7 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูในสังคมอยางปลอดภัยและมีความสุข
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 102,13๐ บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจายดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียด

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ใชสอย วัสดุ

อื่นๆ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

สถานที่
ดําเนินการ

ผูรับผิด
ชอบ

ธ.ค.63
ม.ค.64

รร.ขยายโอกาส สุชาดา
25 โรงเรียน
/

2 กิจกรรมที่ 2
เด็กทะเล..รักเรียน คาตอบแทน
พี่เลี้ยงดูแลนักเรียนโรงเรียนวัด
ตะปอนนอยที่อยูเรือนพักนอน
จํานวน 2 คน
18,000
- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
(2 คนx 9 เดือน x 1,000 บาท)

ธ.ค.63
–
ก.ย.64

โรงเรียน
ดรุณี
วัดตะปอนนอย
/

3 กิจกรรมที่ 3
ออกตรวจนักเรียนใหปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการโดย
พนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา
3.1 ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรวมกับ
เจาพนักงานฯแตละอําเภอ
- คาเบี้ยเลี้ยง
(3 คน x 120 บาท x 9 ครั้ง)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท
(เบิกจากงบประจํา)
3.2 รายงานผลการดําเนินออก
ตรวจงาน

ม.ค. ก.ย.64

1 กิจกรรมที่ 1
คาราวานแนะแนวการศึกษาตอ
เพื่อเตรียมความพรอมสูสาย
อาชีพและมีงานทํา ประจําป
การศึกษา 2563
- คาวัสดุ

ณัฐสิมา

5,000

3,240

ณัฐสิมา

พื้นที่ใน กันญา
6 อําเภอ
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียด

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ใชสอย วัสดุ

4 กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกเด็ก
และเยาวชนดีเดน ประจําป
2564
1. เสนอโครงการการคัดเลือก
เด็กและเยาวชนดีเดน ประจําป
2564
2. แจงสถานศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เยาวชน
4. พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
5. นําเด็กและเยาวชนดีเดน
ประจําป 2564 เขาเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี พรอมรับโลและ
ประกาศเกียรติบัตร ณ ทําเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร
1,680
- คาเบี้ยเลี้ยง
(7 คน x 1 วัน x 240 บาท )
6. สรุปรายงานผลการคัดเลือก
เด็กและเยาวชน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง และ
คาทางดวน จํานวน 3,320 บาท
(เบิกจากงบประจํา)
5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเสริมสราง
ความเขมแข็งการดําเนินงาน
นักจิตวิทยาโรงเรียน
7,700
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(110 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
11,000
- คาอาหารกลางวัน
(110 คน x 1 มื้อ x 100บาท)
- คาถายเอกสาร
3,000
- คาวิทยากร
3,600
(1 วัน x 6 ชม. x 600 บาท)
- คาที่พัก
1,000
- คาพาหนะ
2,000

อื่นๆ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

สถานที่
ดําเนินการ

ผูรับผิด
ชอบ

ม.ค.64 ตึกสันติไมตรี กันญา
ทําเนียบ
–
รัฐบาล
ก.พ.64
กรุงเทพฯ

ม.ค.64

สพป.จบ.2

ดรุณี
/
ณัฐสิมา
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียด

6 กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมบานนักเรียน
6.1 คัดเลือกนักเรียนกลุมเสี่ยง
ศูนยประสานงานละ 1 คน
จํานวน 15 ศูนย
- คาเบี้ยเลี้ยง
(15 คน x 120 บาท x 6 วัน)
- คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท
(เบิกจากงบประจํา)
6.2 รายงานผลการเยี่ยมบาน
นักเรียน
7 กิจกรรมที่ 7
ติดตามการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
7.1 ประชุมคณะกรรมการออก
ติดตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
- คาอาหารกลางวัน
(7 คน x 60 บาท x 1 วัน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(7 คน x 2 มื้อ x35 บาท)
7.2 คณะกรรมการออกติดตาม
การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- คาเบี้ยเลี้ยงออกติดตาม
(7 คน x 120 บาท x 5 วัน)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2,000 บาท (เบิกจากงบประจํา)
รวมทั้งสิ้น

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ใชสอย วัสดุ

อื่นๆ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

สถานที่
ดําเนินการ

ผูรับผิด
ชอบ

ม.ค.มี.ค.64

โรงเรียน
ดรุณี
/
ในศูนย
ประสานงาน ณัฐสิมา
15 ศูนย

10,800
30,000

ม.ค.- โรงเรียนใน
มิ.ย.64 สังกัดจํานวน

ดรุณี
/
13 โรงเรียน ณัฐสิมา

420
490

4,200

21,600 45,530 35,000

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.
7,000

ระยะเวลาที่ดาํ เนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ก.พ.

มี.ค.
80,000

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย. ก.ค.
6,000

ส.ค.

ก.ย.
9,130

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)

วิธีการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 25 โรงเรียน เขารับการแนะแนวศึกษาตอ
2. ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนนอย จํานวน 2 คน ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
3. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ
นักเรียนที่มีความประพฤติตนไมเหมาะสม
4. นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความมุงมั่นในการเลาเรียนไดรับการดูแลและ
สนับสนุนใหเขารับรางวัล
5 บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาออกติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จํานวน 13 โรงเรียน
6. นักจิตวิทยาโรงเรียน จํานวน 106 โรงเรียนเขารับการอบรม
7. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาออกเยี่ยมบานนักเรียนที่มีฐานะยากจน
จํานวน 15 ครอบครัว
ผลลัพธ (Outcomes)
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. ครูมีขวัญกําลังใจ
3. นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
4. นักเรียนที่ไดรับรางวัลสามารถเปนตนแบบเด็กดีของโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติได
5. นักจิตวิทยาโรงเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนได
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนตนแบบการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
7. นักเรียนไดรับการชวยเหลือทุนการศึกษา

1. แบบรายงาน
2. เกียรติบัตร

1. แบบรายงาน
2. เกียรติบัตร

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางแกไข

เด็กอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับเรียนไมจบการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหการดูแลชวยเหลือ
ภาคบังคับ
นักเรียนอยางรอบดาน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7.2 นักเรียนที่อยูเรือนพักนอนโรงเรียนวัดตะปอนนอยไดรับการดูแลอยางใกลชิดและทั่วถึง
7.3. นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
7.4. นักจิตวิทยาโรงเรียนปฏิบัติงานในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
7.5 นักเรียนที่มีผลงานดีเดนเขารับรางวัลและเปนตนแบบเด็กดีของโรงเรียน ชุมชน และประทศชาติได
7.6 โรงเรียนที่ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสามารถสงเขารับ
คัดเลือกฯระดับเขตตรวจราชการและระดับประเทศ
7.7 นักเรียนที่มีฐานะยากจนไดรับการดูแลชวยเหลือใหไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนและ
อยูในสังคมอยางปลอดภัย

ลงชื่อ

(นางกันญา ลือพงษ)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายนิติศาสตร พรมแสงใส)

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวดรุณี วัฒฐานะ)
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 3,5
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 5 ประเด็นพิจารณาที่ 1
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1 - 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1 - 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา นิยมนา
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ.2561 – 2580) โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กตั้งแต
ชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะได รับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหนวยงานภายนอก และใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ ๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
กําหนดเปน แนวทางในการติ ดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดํ าเนิน การของหน วยงานและ
สถานศึกษา ๒) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและ
สถานศึกษา ๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงาน และสถานศึกษา ๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่
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กํา หนด ๕) รั บ ทราบผลการติ ดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนิน การตามแผน และให
ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนกลไกในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก
๔ ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบาย
สูการปฏิบัติ
ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติระดับพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2.3 เพื่อนําผลการติดตามมาจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา และนํามาใชในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาศึกษาของสถานศึกษาตอ
หนวยงานและสาธารณชน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษา จํานวน 106 แหง
3.1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา จํานวน 9 คน
3.1.3 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา จํานวน 40 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศและแผนในการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดตามภารกิจหลักครบ 4 ดาน คือ ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
3.2.2 สถานศึกษาในสังกั ดได รั บการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการบริหาร และการจั ด
การศึกษาตามภารกิจหลักครบ 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
ทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
3.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นําผลการติดตามมาจัดทําขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา และนํามาใชในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานและสาธารณชน
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 146,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
หมวดรายจาย
กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่นๆ
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(9 คนx 1 มื้อx 35 บ. x 6ครั้ง)
1,890
- คาเบี้ยประชุม (ประธาน)
(1 คนx 1,500 บาทx 6 ครั้ง) 9,000
- คาเบี้ยประชุม (กรรมการ)
(8 คนx 1,200 บาทx 6 ครั้ง) 57,600
6,710
- คาวัสดุ
ที่

ระยะเวลา สถานที่
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ
กาญจนา
นิยมนา

พ.ย.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
6,300
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(45 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
9,000
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 2 มื้อ x 100 บาท)
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร
(1 คน x 12 ชม. x 600บาท)
7,500
- คาวัสดุ

ธ.ค.63

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

3 กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
(45 คนx 2 ครั้งx 120 บาท )
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
(เบิกจากงบประจําสํานักงาน)

ธ.ค.63 - สถานศึกษา กาญจนา
ก.ย.64
นิยมนา
และคณะ

10,800

กาญจนา
นิยมนา
และคณะ
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หมวดรายจาย
กิจกรรม/
ผูรับ
ระยะเวลา สถานที่
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิง
ก.ย.64
สพป. กาญจนา
ปฏิบัติการสรุปผลการติดตาม
จันทบุรี นิยมนา
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
เขต 2 และคณะ
นิเทศการศึกษา
6,300
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(45 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
9,000
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 2 มื้อ x 100 บาท)
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร
(1 คน x 12 ชม. x 600บาท)
- คาวัสดุ
7,500
รวมทั้งสิ้น
81,000 43,290 21,710
ที่

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
50,000
50,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
46,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)

วิธีการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา - การสอบถาม
ผลลัพธ (Outcomes)
1. ขอมูลสารสนเทศและแผนในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา - การศึกษาเอกสาร
ของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลักครบ 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไปและการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
2. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
- การสอบถาม
การบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจหลักครบ 4 ดาน คือ ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ
3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
- การศึกษาเอกสาร
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6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
การติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ
อาจไมเปนไปตามในชวงเวลาที่กําหนด เนื่องจากอาจมีภารกิจ
เรงดวนที่ตองดําเนินการภายในระยะเวลาเดียวกัน

แนวทางแกไข
- ปรับชวงกําหนดเวลาใหเหมาะสม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงานบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามภารกิจหลักครบ 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
7.2 สถานศึกษาบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามภารกิจหลักครบ 4 ดาน คือ
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและดําเนินการจนเปนวัฒนธรรมการทํางาน
7.3 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่เปนแบบอยางได
7.4 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งดานวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับ
ของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกาญจนา นิยมนา)
ศึกษานิเทศก

(นายธนพล นาเลาห)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางกาญจนา นิยมนา)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
นิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 3,5
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1 และ 6
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1 - 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1 - 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา นิยมนา
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ.2561 – 2580) โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กตั้งแตชวง
การตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ
และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การนิเทศการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา ใหครูมีความรู ความเขาใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปญหาอื่น ๆ ที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษา ดวยกิจกรรม เทคนิค วิธีการที่หลากหลายของผูนิเทศและการมีสวนรวมของผูรับการนิเทศ
ในการนิเ ทศสถานศึ กษาในแต ละแห งใหเชื่อมโยง เนื้อหา สาระของนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ความตองการของสถานศึกษา
และทันกับการเปลี่ยนแปลง และ 2) การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

99
ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการนิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสราง ความรู ความเขาใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
2.2 เพื่อนิเทศ กํากับ และติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
2.3 เพื่อเสริมสราง ความรู ความเขาใจในการนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดสูการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู แบบ Active Learning
2.4 เพื่อนิเทศ กํากับ และติดตามการนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดกระบวนการเรียนรู แบบ Active Learning
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 106 คน
3.1.2 ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 106 คน
3.1.3 ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการ จํานวน 106 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา และครูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจและสามารถดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ
3.2.2 ผูบริหารสถานศึกษา และครูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจและสามารถนํามาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด สูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู แบบ Active Learning
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 134,200 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
หมวดรายจาย
กิจกรรม/
ผูรับ
ระยะเวลา สถานที่
ที่
ตอบแทน
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
อยางเปนระบบ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
24,150
(115 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
34,500
(115 คน x 3 มื้อ x 100 บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร
10,800
(1 คน x 18 ชม. x 600 บาท)
- คาวัสดุ
9,550
2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรางความรูความ
เขาใจในการนํามาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด สูการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบ Active
Learning
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
16,100
(115 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
23,000
(115 คน x 2 มื้อ x 100 บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร
7,200
(1 คน x 12 ชม. x 600 บาท)
- คาวัสดุ
8,900
3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
(เบิกจากงบประจําสํานักงาน)
4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

18,000 97,750 18,450

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง

เม.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

กาญจนา
และคณะ

เม.ย.-พ.ค.
64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

กาญจนา
และคณะ

ธ.ค.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

กาญจนา
และคณะ

ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

กาญจนา
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
134,200

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)

วิธีการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
1. รอยละของผูบริหารที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความ 1. การสอบถาม
เขาใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. รอยละของครูที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
2. การสอบถาม
ความเขาใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. รอยละของครูที่เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจในการนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สูการพัฒนาหลักสูตร
3. การสอบถาม
สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning
ผลลัพธ (Outcomes)
1. การสอบถาม
1. รอยละของผูบริหารที่มีความรู ความเขาใจและสามารถดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ
2. รอยละของครูที่มีความรู ความเขาใจและสามารถดําเนินงานประกัน
2. การสอบถาม
คุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ
3. รอยละของครูที่มีความรู ความเขาใจในการนํามาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูการ
3. การสอบถาม
จัดกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning
6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางแกไข
1. ความรู ความเขาใจและสามารถดําเนินงานประกัน
1. การนิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ความรู ความเขาใจในการนํามาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู แบบ Active Learning
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
และมีความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
7.2 ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการและการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
มีประสิทธิภาพและดําเนินการจนเปนวัฒนธรรมการทํางาน
7.3 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่เปนแบบอยางได
7.4 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งดานวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับ
ของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกาญจนา นิยมนา)
ศึกษานิเทศก

(นายธนพล นาเลาห)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางกาญจนา นิยมนา)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 2
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2,3 ประเด็นพิจารณาที่ 1
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายลอย เตาทอง
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติไดกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคต
มนุษยเปนปจจัยสําคัญในขับเคลื่อนการยกระดับ การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศ
ที่พัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งคนไทยในอนาคต
จะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย และสอดคลอง
กับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตที่กลาวถึง คนไทยใน
อนาคตจะตองมีความพรอมทั้งกาย วาจา ใจ สติปญญามีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย
และการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียนในเรื่องการพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัยตามวัตถุประสงค
ขอที่ 3.1 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย ในเรื่องของการจัดใหมี
การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่สมวัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงใหความสําคัญและ
ตระหนักถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ดังปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยที่กําหนดไววา การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป ใหเด็กพัฒนาไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณ อันจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาจั นทบุรี เขต ๒ จึงไดจัดทําโครงการพั ฒนาและสงเสริ ม
การจัดการศึกษาปฐมวัย ปงบประมาณ 25๖4 เพื่อพัฒนาตอยอดสรางความเขมแข็งทางวิชาการโดยการพัฒนา
บุคลากรปฐมวัย การสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองในบริบทการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและอื่นๆ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
2.2 เพื่อใหครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจ ในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จํานวน 106 คน
- ครูวิทยากร จํานวน 16 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจและนําความรูไปใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560
3.2.2 ครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดประสบการณและประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
กิจกรรม/
ที่
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1 การประชุมเตรียมความพรอม
ของคณะวิทยากรและ
คณะทํางาน ณ หองประชุม
สพป.จันทบุรี เขต 2
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินพัฒนาการของ
โรงเรียน 106 โรง
จํานวน 1 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(122 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(122 คนx 1 มื้อ x 100 บาท)
- คาวัสดุ
- คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการของคณะวิทยากรและ
คณะทํางาน จํานวน 21 คน
3 นิเทศ กํากับ ติดตาม

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ใชสอย
วัสดุ

ผูรับ
ระยะเวลา สถานที่
อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
ธ.ค.63

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ลอย
และ
คณะ

ม.ค.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ลอย
และ
คณะ

ธ.ค.63เม.ย.64
ก.ย.64

โรงเรียน
ในสังกัด

ลอย
และ
คณะ

8,540
12,200
7,244

2,016

4 สรุปรายงาน
27,984 2,016
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
30,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด

ผลลัพธ (Outcomes)

1. รอยละของครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจและนําความรูไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
2. รอยละของครูปฐมวัยมีความรู ความเขาใจและสามารถจัด
ประสบการณและประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- การสอบถาม
- การสอบถาม

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

- ครูปฐมวัยไมนําความรูที่ไดรบั การพัฒนาไปบูรณาการในการจัด
ประสบการณ

แนวทางแกไข
นิเทศ กํากับ ติดตาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
และเหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา
7.2 ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณที่หลากหลาย มีแผนการประสบการณที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
และประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
7.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายลอย เตาทอง)
ศึกษานิเทศก

(นายธนพล นาเลาห)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางกาญจนา นิยมนา)
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 2 และ 4
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1,3
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ
เพื่ อพั ฒ นาคนในทุ กมิ ติ และในทุ ก ช ว งวัย มี ทั กษะที่ จํ าเปน ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทั ก ษะสื่อ สารภาษาอั งกฤษ
รั ก การเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนแม บ ทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่เนนทั้งการแกไขปญหาใน
ปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และยังสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ ตามวัตถุประสงค
ขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ขอ ๑.๒ หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู
ที่ยืดหยุน หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทาง
สังคมที่ถูกตอง ซึ่งยังสอดคลองกับประเด็นปฏิรูปเรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ งนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ขอที่ 2
ดา นการจัดการศึ กษา เพื่ อเพิ่มความสามารถในการแข งขัน ของประเทศ ไดใหแนวทางการดําเนิน การของ
สถานศึกษา ขอ ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่สามเพิ่มเติมอยางนอย ๑ ภาษา ซึ่งภาษาอังกฤษถือเปนภาษากลางที่ใชในการติดตอสื่อสารในระดับโลก
อีกทั้งยังเปนภาษาที่สองของประชากรกวา 750 ลานคนทั่วโลก จึงถือเปนภาษากลางที่ใชติดตอสื่อสารระหวาง
ประชากรในประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย ทั้งในสวนของการฟง การพูด การอาน และการเขียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เห็นความสําคัญในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ชาติดังกลาวและเพื่อใหสนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 2และ 4 และ
สนองประเด็นยุ ทธศาสตร สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาจั นทบุรี เขต 2 ประเด็นยุ ทธศาสตร ที่ 1
กลยุทธที่ 3 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตามการนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูภาษาอังกฤษที่ผานการอบรม boot camp จํานวน 30 คน
3.1.2 แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เลม
3.1.3 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 106 โรง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูภาษาอังกฤษในสังกัดนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.2.2 ครูภาษาอังกฤษในสังกัดไดรบั การนิเทศ ติดตามการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
หมวดรายจาย
กิจกรรม/
ผูรับ
ระยะเวลา
สถานที่
ที่
ตอบ ใชสอย
วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ผิดชอบ
แทน
กมลพร
เม.ย. 64 สพป.
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จันทบุรี และคณะ
จัดทําแนวทางการจัดการเรียน
เขต 2
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
4,900
(35 คน × 4 มื้อ × 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
7,000
(35 คน × 2 มื้อ × 100 บาท)
- คาพาหนะในการเดินทางไป
12,000
ราชการของคณะทํางาน
(30 คน × 400 บาท)
1,100
- คาวัสดุ
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กิจกรรม/
ที่
ตอบ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
แทน
2 นิเทศ ติดตามการนําแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ใชสอย
วัสดุ

ผูรับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา

สถานที่

มิ.ย.-ส.ค.
64

โรงเรียน กมลพร
ในสังกัด และคณะ

ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

23,900 1,100

กมลพร
และคณะ

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง นิเทศ ติดตามการนําแนวทาง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย.
25,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
1. รอยละของครูภาษาอังกฤษที่เขารวมจัดทําแนวทางการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผลลัพธ (Outcomes)
1. รอยละของครูภาษาอังกฤษในสังกัดที่มีความรูความสามารถ
ในการนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารไปใช
2. ผลการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

วิธีการประเมิน
- การสอบถาม
- การศึกษาเอกสาร
- การสอบถาม
- การสอบถาม
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6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางแกไข
- ครูภาษาอังกฤษในสังกัดไมนําแนวทางการจัดการเรียน การนิเทศ ติดตามและสงเสริมใหครูภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใช
ในสังกัดนําแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใช
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น
7.2 ครูภาษาอังกฤษในสังกัดมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.3 นักเรียนมีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีผลผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง)
(นางกาญจนา นิยมนา)
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

(นายธนพล นาเลาห)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสมชาย อรุณธัญญา)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

การสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 2 และ 4
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศรีวรินทร สมทรัพย
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ดวย ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตองมีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ เชื่อมโยงเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ขอ ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ และยังสอดคลองกับวัตถุประสงคแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา ที่มีวัตถุประสงคของยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ตามขอ ๑.๑ ผลลัพธทาง
การศึกษาและการเรียนรู ทั้งดานความรู ทักษะเจตคติที่ถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่อง
การดํารงชีวิตของตนเอง และการใชชีวิตรวมกับผูอื่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔
กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ เพื่อการสรางความสามารถในการแขงขัน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน รองรับการเปลี่ยนแปลง และมีความเปนสากลยิ่งขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ไดเห็นความสําคัญของการศึกษาในการปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2.2 สงเสริม สนับสนุน ครูผูสอนนําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
๒.๓ เพื่อนิเทศ ติดตามการนําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผูสอน สาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 30 คน
3.1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1 เลม
3.1.3 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 106 โรง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผูสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสังกัดนําแนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน
3.2.2 โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตามการใชแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน สาระภูมิศาสตร ฯ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๓๕ คน X ๔ มื้อ X ๓๕ บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(๓๕ คน X ๒ มื้อ X ๑๐๐บาท
- คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการของคณะทํางาน
(๓๐ คน X ๔๐๐ บาท)
- คาวัสดุ

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ระยะเวลา
สถานที่
ใชสอย
วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
พ.ค.๖๔
๔,๙๐๐
๗,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑,๑๐๐

สพป.
จันทบุรี
เขต ๒

ผูรับ
ผิดชอบ
ศรีวรินทร
และคณะ
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ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

2 นิเทศ กํากับ ติดตาม

หมวดรายจาย
ระยะเวลา
สถานที่
ใชสอย
วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ตอบ
แทน

มิ.ย.64

3 สรุปโครงการ
รวมทั้งสิ้น

ก.ย.64
23,900 1,100

โรงเรียน
ในสังกัด
สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ผูรับ
ผิดชอบ
ศรีวรินทร
และคณะ
ศรีวรินทร
และคณะ

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
25,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Output)
- รอยละของครูที่เขารวมจัดทําแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในสังกัด นําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน

วิธีการประเมิน
1. การสอบถาม

๑. การสังเกต
๒. การสอบถาม
๓. การศึกษาเอกสาร
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6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
- ครูผูสอนไมนําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ไปใชในการจัดการเรียนการสอน

แนวทางแกไข
- นิเทศ ติดตามการนําแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ โรงเรียนในสังกัด ๑๐๖ แหง นําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
๗.๒ ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ นําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสถานศึกษาไดอยางจริงจัง
๗.๓ นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวศรีวรินทร สมทรัพย)
(นางกาญจนา นิยมนา)
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ลงชื่อ

(นายธนพล นาเลาห)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 2 และ 4
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 3
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุพรรณี สุทธิประภา
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ ซึ่งเปนผลใหเกิดแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร ที่เนนทั้งการแกไขปญหาในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรูทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนการปฏิรูปประเทศประเด็นการ
ปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รัฐบาลตองการ
นําเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ใหเนนทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตนแบบของระบบการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน สถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรูแหงชาติที่เปนองคกร สมรรถนะสูงมีความคลองตัวในการวิจัยพัฒนา ผลิต และขับเคลื่อนหลักสูตรสู
การปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งทักษะ 3 R ทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอผูเรียนทุกคน 1. Reading คือ สามารถอานออก
2. (W) Riteing คือ สามารถเขียนได 3. (A) Rithmatic คือ มีทักษะในการคํานวณ ทักษะทั้งหมดที่ไดกลาวมา
เปนสิ่งที่จําเปน ทําใหการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดกําหนดมาตรฐานสํานักงานเขต มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็น
พิจารณาที่ 2 สงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และ 4 สงเสริมการวัดผล
ประเมินผลและนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของพื้นที่การศึกษาเพื่อสนองประเด็น
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูศตวรรษที่ 21
กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล ขึ้น
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จากเหตุผลที่ไดกลาวมานั้น กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการจัด
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ: 3R ขึ้น เพื่อสงเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด และใหครูมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ พั ฒ นาทั กษะการอ า น การเขี ย น คิ ด คํา นวณ บรรลุเป าหมายตามยุ ทธศาสตรช าติ ดานการพัฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให เปนคนดี เกง และมีคุณภาพ
ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 3R อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R
2.2 เพื่อถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการอาน
การเขียน และคิดคํานวณ : 3R
2.3 เพื่อสงเสริมใหครูในสังกัดมีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การอาน
การเขียน คิดคํานวณในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 3R อยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 106 โรงเรียน
3.1.2 ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร จํานวน 30 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูผูสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร มีผลการปฏิบัติที่ดีและเปนแบบอยางในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดคํานวณในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 3R
3.2.3 ครูผูสอนภาษาไทยและคณิตศาสตรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน คิดคํานวณในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 3R
อยางมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนโรงเรียนที่ประสบ
ผลสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอาน การเขียน และการคิด
คํานวณ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(35 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(35 คน x 2 มื้อ x 100 บาท)
- คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการของคณะทํางาน
(30 คน x 400 บาท)
- คาวัสดุ
2 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
3 สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ระยะเวลา
สถานที่
ใชสอย
วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ตอบ
แทน

ผูรับ
ผิดชอบ

มิ.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต ๒

สุพรรณี
และคณะ

ธ.ค.63 –
ก.ย.64
ก.ย.64

โรงเรียน
ในสังกัด
สพป.
จันทบุรี
เขต 2

สุพรรณี
และคณะ

4,900
7,000
12,000
1,100

23,900 1,100

สุพรรณี
และคณะ

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
25,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
1. รอยละของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. รอยละของครูภาษาไทย และคณิตศาสตร ที่เขารวมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
- การสอบถาม
- การสอบถาม

ผลลัพธ (Outcomes)
1. รอยละของโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล - การสอบถาม
การนําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
- การสอบถาม
2. รอยละของครูผสู อนภาษาไทยและคณิตศาสตร มีผลการปฏิบัติที่ดี
และเปนแบบอยางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการอาน การเขียน คิดคํานวณในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 3R
- การสอบถาม
3. รอยละของครูผูสอนภาษาไทยและคณิตศาสตรมีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน
คิดคํานวณในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 :
3R อยางมีประสิทธิภาพ
6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางแกไข
- การนําผลการถอดบทเรียนไปใชในการสงเสริม
- นิเทศ ติดตามและประเมินผลการสงเสริมการ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R ของครู 21 ดานการอาน การเขียน และคิดคํานวณ : 3R
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 106 โรงเรียน ไดสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอาน การเขียน คิดคํานวณ ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 : 3R
7.2 ครูภาษาไทย และคณิตศาสตร ในสังกัดมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการอาน การเขียน คิดคํานวณ ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 3R อยางมีประสิทธิภาพ
7.3 นักเรียนมีทักษะการอาน การเขียน คิดคํานวณ และมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางสุพรรณี สุทธิประภา)
(นางกาญจนา นิยมนา)
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ลงชื่อ

(นายธนพล นาเลาห)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

เสริมสรางการปฏิบัติงานและการใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 4
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 1
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขอที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพร ระโหฐาน
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
บทบาทและภารกิ จหลักที่สํ าคัญประการหนึ่งของสํานั กงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี
เขต ๒ คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด มีความพรอมในการจัดการศึกษา ใหแกประชากร
วัยเรียนไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ การใหบริการดานตาง ๆ แกผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูรับบริการอื่น ๆ
จึงมีความสําคัญและสงผลกระทบตอโอกาสและคุณภาพของผูเรียนโดยตรง เนื่องจากบุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีสภาพอัตรากําลังไมครบตามกรอบอัตรากําลังที่ควรมี อีกทั้ง
ไดรับมอบหมายภารกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหมีความพรอมในการรองรับภารกิจที่เรงดวน งานที่ตองใชเวลา
ดํ า เนิ น การมาก สามารถดํ า เนิ น การได ทัน ตามกํา หนดเวลาและมีคุณภาพยิ่งขึ้ น สรา งความพึงพอใจใหแ ก
ผูรับบริการ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจางเหมาบุคลกรปฏิบัติงาน เนื่องจากกรอบอัตรากําลังมีความขาดแคลนบุคลากร
2.2 เพื่อสรางความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ สามารถใหบริการที่ดี
รวดเร็วแกผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูรับบริการทั่วไป และรองรับงานเรงดวน งานขอมูลสารสนเทศ งานที่ตองใช
เวลาในการดําเนินการมาก ใหสามารถจัดทําไดทันตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จางเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน จํานวน ๑2 อัตรา
๓.๒ เชิงคุณภาพ
สรางความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถใหบริการที่ดี
รวดเร็ว แกผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูรับบริการทั่วไปและรองรับงานเรงดวน งานขอมูลสารสนเทศงานที่ใชเวลา
ในการดําเนินการมาก สามารถจัดทําไดทันตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวนเงิน 1,440,000 บาท
โดยมีรายละเอียดการใชจาย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
ระยะเวลา สถานที่
ตอบแทน ใช วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
สอย

๑ จางเหมาบริการในกลุมบริหารงาน

๒

3

4

5

การเงินและสินทรัพย
จํานวน 3 อัตรา
1) น.ส.แพรพิชนัญญ ภวภัคภิยโยภาพ
(12 เดือน x 10,000 บาท)
2) นางสาวอลิสดา พิมพเครือ
(12 เดือน x 12,000 บาท)
3) นางสาวพรเพ็ญ อัคนาน
(12 เดือน x 10,000 บาท)
จางเหมาบริการในกลุมอํานวยการ
จํานวน 3 อัตรา
1) นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ
(12 เดือน x 10,000 บาท)
2) นายวชิรพงศ แกวทรายขาว
(12 เดือน x 10,000 บาท)
3) นายประจวบ ทองเปรม
(12 เดือน x 8,000 บาท)
จางเหมาบริการในกลุมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา จํานวน 2 อัตรา
1) นางสาววิศมล ทรงมิตร
(12 เดือน x 10,000 บาท)
2) นางสาวศิวลิ ัย วัฒโฑ
(12 เดือน x 10,000 บาท)
จางเหมาบริการในกลุมบริหารงาน
บุคคล จํานวน 1 อัตรา
1) นางสาวรพีพรรณ ดวงดี
(12 เดือน x 10,000 บาท)
จางเหมาบริการในกลุมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
1) น.ส.นฤมล แววทอง
(12 เดือน x 10,000 บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศิริพร

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศิริพร

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศิริพร

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศิริพร

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศิริพร

120,000
144,000
120,000

120,000
120,000
96,000

120,000
120,000

120,000

120,000
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ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

6 จางเหมาบริการในกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1) นางสาวธันยชนก เสวานนท
(12 เดือน x 10,000 บาท)
7 จางเหมาบริการในกลุมนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา
1) นางสาวนิรมล นิยมสัตย
(12 เดือน x 10,000 บาท)

รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ระยะเวลา สถานที่
ตอบแทน ใช วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
สอย

120,000

120,000

ผูรับ
ผิดชอบ

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศิริพร

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ศิริพร

1,440,000

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
360,000
360,000
360,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
360,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- มีบุคลากรเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จํานวน 12 อัตรา
ผลลัพธ (Outcomes)
1. ภารกิจที่เรงดวน สําคัญ มีผูปฏิบัติงานไดทันทวงที
ทันเวลา งานตางๆ ไมเกิดความเสียหาย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใหบริการที่ดี
และรวดเร็วแกผูบริหาร ครู และผูรับบริการทั่วไป

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร

1. ผลสําเร็จของงานมีความรวดเร็ว ถูกตอง
ทันตามกําหนดเวลา
2. ประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของเจาหนาที่และผูรับบริการ
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6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต ๒ มีอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค. (1)และ (๒) ไมครบตามกรอบ
อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนดทําใหผูปฏิบัติงานในแตละ
กลุมตองใชเวลาในการดําเนินการมาก งานลาชากวา
กําหนด และใหบริการแกผูรับบริการไมทั่วถึง

แนวทางแกไข
- สรรหาอัตราจางชั่วคราวมาทดแทนในกลุมที่
ขาดอัตรากําลังเพื่อรองรับภารกิจที่เรงดวน
งานขอมูลสารสนเทศ ไดทันตามกําหนดเวลา
และมีประสิทธิภาพสามารถใหบริการที่ดี รวดเร็ว
แกผูรับบริการอยางทั่วถึง

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ สามารถใหบริการที่ดี
รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพ และสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศิริพร ระโหฐาน)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายภาณพ แจงพลอย)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวอรสา สมัครสมาน)
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรปู ประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 4
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 1,2
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวรรณกร นวลสุวรรณ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตรชาติ
ที่กําหนดไวในดานตาง ๆ และเพื่อใหเกิดการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการ และรองรับการพัฒนา
ประเทศ ป จจัยด านคนจึงเป นสวนสําคัญ และมีบทบาทที่จ ะขับเคลื่อนทําให การปฏิรูปการศึกษาให ประสบ
ความสําเร็จ การเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารงานบุคคล จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะชวยให
การบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภารกิจการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล
ในดานการวางแผนอัตรากําลัง งานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ การดูแล
สิทธิประโยชนตาง ๆ กระบวนการขั้นตอนมีขอปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
และสวนราชการกําหนด เพื่อใหการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล สามารถสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
และภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต อ
นโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยการแตงตั้งคณะกรรมการใหผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว
ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ภายใตกฎหมาย ระเบียบ อันสงตอคุณภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ภารกิจดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได
2.2 เพื่อใหสถานศึกษาไดมีอัตรากําลังครูครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และมีขาราชการครูตรงตาม
สาขาวิชาเอก และตามความขาดแคลนจําเปน เปนไปตามมาตรฐานวิชาเอกที่ สพฐ. กําหนด
2.3 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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2.4 เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ มีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
2.5 เพื่อใหไดขอมูล ประกอบการพิจารณายายผูบริหารสถานศึ กษา และขาราชการครูสายงานการสอน
ที่ถูกตองสงผลใหผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ไดรับการพิจารณาใหยายไดอยางเปนธรรม
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาจํานวน 106 โรงเรียน ไดรับการพิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.1.2 ข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับ การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2564 เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
3.1.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด ได รับการเลื่อนเงิน เดือน/
คาจาง ปละ 2 ครั้ง สําหรับพนักงานราชการ ปละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100
3.1.4 จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณายายของผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูสายงานการสอน
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตามปฏิทินที่กําหนดการยาย ปละ 2 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมีขวัญกําลังใจ
ภาคภูมิใจ เปนเกียรติศักดิ์ของตนและวงศตระกูล
3.2.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการไดรับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน อยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
3.2.4 สถานศึกษามีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการยาย ตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน
สามารถสงเสริม สนับสนุน สงผลตอการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 103,510 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
หมวดรายจาย
กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่นๆ
๑ กิจกรรมที่ 1 การจัดสรร/เกลี่ย
อัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2,100
(10 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
9,000
(3 คน x 6 วัน x 500 บาท)
ที่

ระยะเวลา สถานที่
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ต.ค.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ผูรับ
ผิดชอบ

ศรัณยพงษ
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หมวดรายจาย
กิจกรรม/
ระยะเวลา สถานที่
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
๒ กิจกรรมที่ 2 การจัดทําขอมูลการ
ก.พ.-ก.ย.
สพป.
ยายขาราชการครูและบุคลากร
64
จันทบุรี
ทางการศึกษา(ตําแหนงครู)
เขต 2
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2,310
(11 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
1,980
(11 คน x 3 มื้อ x 60 บาท)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
7,500
(5 คน x 3 วัน x 500 บาท)
- คาปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
5,000

ผูรับ
ผิดชอบ
ศิริพร

3 กิจกรรมที่ 3 การเสนอขอ
พระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
700
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2,160
(3 คน x 3 วัน x 240 บาท)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท
(เบิกจากงบประจํา)
4 กิจกรรมที่ 4 การพิจารณาความดี
ความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจางประจํา
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3,500
(50 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
7,500
(25 คน x 1 วัน x 300 บาท)
- คาปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
34,000

ต.ค.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

วรรณกร

ต.ค.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

วรรณกร

5 กิจกรรมที่ 5 การจัดทําขอมูล
การพิจารณายายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(9 คน x 8 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(9 คน x 4 มื้อ x 60 บาท)

ต.ค.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

วิสา

ที่

2,520
2,160
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ที่

หมวดรายจาย
กิจกรรม/
ระยะเวลา สถานที่
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
10,000
(5 คน x 4 วัน x 500 บาท)

6 กิจกรรมที่ 6 รับคํารองขอยาย
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
- คาปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
รวมทั้งสิ้น

ต.ค.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

ผูรับ
ผิดชอบ

วิสา

13,080
52,080 51,430

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
31,000
26,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
46,510

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลมีความถูกตอง รวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
ผลลัพธ (Outcomes)
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดําเนินการ
ในภารกิจดานการบริหารงานบุคคล เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได สงผลตอคุณภาพ
และประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษา
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
1. สัมภาษณ
2. แบบประเมิน
1. สัมภาษณ
2. แบบประเมิน
3. ขอมูลดานการ
บริหารงานบุคคล

128
6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
- การบริหารงานบุคคล มีขอมูลเปลี่ยนแปลงอยูเสมอจาก
การยาย ลาออก บรรจุแตงตั้งใหม ทุกกระบวนการตองมี
ความถูกตองและตรงกับความเปนจริง ถาขอมูลไมถูกตอง
ไมเปนปจจุบัน จะทําใหการบริหารงานผิดพลาดจาก
ความเปนจริง

แนวทางแกไข
- ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอดเวลา เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงและใหมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ
เขามามีสวนรวมดําเนินงาน เพื่อรวมตรวจสอบ
จัดทําใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
กลุมบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติภารกิจของกลุมไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบไดทัน
ตามกําหนดเวลา

ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางวรรณกร นวลสุวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ลงชื่อ

(นายภาณพ แจงพลอย)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวอรสา สมัครสมาน)
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรปู ประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 1
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสุภาภรณ อุยนอง 2. นางวันเพ็ญ ประคองธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน มกราคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร ชาติ (พ.ศ.2561-2580) เป นยุ ทธศาสตร ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทย ตามรั ฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคน
ไทยทุกคน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชิตดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย
เปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปนหนวยงานที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณและมี หนาที่ ในการกํ ากั บ ดูแล การบริ หารงบประมาณ การจั ดซื้ อจั ดจ างและการบริ หารงานพั สดุ
ของสถานศึกษาในสังกั ด เปนจํานวนมาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาจันทบุ รี เขต 2 จึงไดจัดทํ า
โครงการประชุ มการดํ าเนินการเกี่ ยวกั บการจั ดซื้ อจั ดจ างให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดหาพัสดุ ทันตามกําหนดเวลาที่ตองการใชดําเนินการจัดซื้อจัดจางถูกตองตามระเบียบ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน จํานวน 50 คน
3.1.2 คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 7 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ไดทันตามกําหนดเวลา เปนปจจุบัน ถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 40,800 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(50 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)
รวมกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมที่ 2
การประชุมคณะกรรมการการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564
จํานวน 30 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน
(7 คน x 60 บาท x 1 มื้อ)
- คาวัสดุ
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ใชสอย
วัสดุ

ตอบ
แทน

อื่นๆ

ระยะเวลา สถานที่
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

ม.ค.–ก.ย.
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สพป.
จันทบุรี
เขต 2

วันเพ็ญ
/
สุภาภรณ

ม.ค.–ก.ย.
64

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

วันเพ็ญ
/
สุภาภรณ

3,500
5,000
8,500

14,700
12,600
5,000
27,300 5,000
35,800 5,000

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
11,230 2,730 2,730 2,730

ไตรมาสที่ 4

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2,730 7,730 2,730 2,730 5,460

131
5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของผูเขารวมประชุม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของคณะกรรมการฯ ดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
ปฏิบัติจริงในการจัดซื้องบดําเนินงาน
งบลงทุนในรอบปงบประมาณ
ปฏิบัติจริงในการจัดซื้องบดําเนินงาน
งบลงทุนในรอบปงบประมาณ

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1. ผูปฏิบัติหนาที่ดานพัสดุ ไมทราบบทบาท
หนาที่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ไมถูกตอง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวทางแกไข
1. เสริมสรางความรู ความเขาใจใหผูปฏิบัติหนาที่
ดานพัสดุโรงเรียนไดทราบบทบาทหนาที่
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เสริมสรางความรูความเขาใจคณะกรรมการฯ
เกี่ยวกับงานพัสดุ ใหสามารถปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ไดอยางถูกตอง

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดทันตามกําหนดเวลา
ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางวันเพ็ญ ประคองธรรม)
(นางสุภาภรณ อุยนอง)
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ลงชื่อ

(นายภาณพ แจงพลอย)

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
สงเสริมบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ วัตถุประสงคขอที่ 3 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 4
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวนฤณี ออนวงษ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด มกราคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย การศึกษาและการเรียนรู
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีทักษะความรู ทักษะอาชีพบนฐานพหุปญญา มีสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพสูง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัน ทบุรี เขต 2 ซึ่งเปน
องคกรหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษา
ก็เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสูความสําเร็จ การพัฒนาบุคลากรจึงเปนหัวใจสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงองคกร จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางสรรค
สิ่งใหม ๆ เพื่อเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช และเปนการเสริมสรางความคิดใหแตละบุคคลเกิด
ทัศนคติที่ดีตอองคกร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน ซึ่งความสําเร็จขององคกร
ขึ้นอยูกับผูนําซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย และบุคลากรในองคกรนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนการสราง
ขวัญกําลังใจในการทํางานที่นับวาเปนสวัสดิการอันดี จึงสมควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความรู
ทัศนคติที่ดีตอองคกร และเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
การประชุ ม สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้ ยั ง มี ส ว นทํ า ให เ กิ ด แนวทางในการบริ ห ารงานที่ เ กิ ด
ประโยชนตอทางราชการ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนการศึกษาประสบผลสําเร็จ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 จึ งได จั ดทํ าโครงการส งเสริ มบุ คลากรในการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ขึ้นภายใตนโยบาย “สานตอ เสริมพลัง สรางสรรค” เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เปนมืออาชีพ
2. วัตถุประสงค
2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาความรู
2.2 เพื่อใหบุคลากรมีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการรับรูและนําไปปรับปรุงและพัฒนางาน
2.3 เพื่อใหบุคลากรสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูเขารวมประชุมและศึกษาดูงาน จํานวน 45 คน ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจาง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูบริหารสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรมีความเขาใจถึงการทํางานเปนทีมดีขึ้น
3.2.2 บุคลากรมีความคิดเชิงสรางสรรค
3.2.3 บุคลากรมีการปรับปรุงงานของตนเองใหเกิดความกาวหนา
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 270,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

1 ประชุมสัมมนาและศึกษา

ดูงานฯ จํานวน 5 วัน
วันที่ 1
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(45 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 1 มื้อ x 60 บาท)
- คาอาหารเย็น
(45 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)
วันที่ 2
- คาอาหารเชา
(45 คน x 1 มื้อx 100 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(45 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 1 มื้อx 200 บาท)
- คาอาหารเย็น
(45 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ใชสอย
วัสดุ

1,575
2,700
9,000
4,500
1,575
9,000
9,000

อื่นๆ

ระยะเวลา สถานที่
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

15 – 19 สพป.จบ.2,
ธ.ค.63

นฤณี

สพป.
แมฮองสอน
และ รร.
ในสังกัด
สพป.
แมฮองสอน
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กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

ที่

วันที่ 3
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(45 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)
- คาอาหารเย็น
(45 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)
วันที่ 4
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 1 มื้อx 200 บาท)
- คาอาหารเย็น
(45 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)

หมวดรายจาย
ใชสอย
วัสดุ

ตอบ
แทน

อื่นๆ

1,575

ระยะเวลา สถานที่
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

15 – 19 สพป.จบ.2,
ธ.ค.63

นฤณี

สพป.
แมฮองสอน

9,000

และ รร.
ในสังกัด
สพป.
แมฮองสอน

9,000
9,000
9,000

วันที่ 5
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 1 มื้อx 200 บาท)
- คาอาหารเย็น
(45 คน x 1 มื้อx 200 บาท)
- คาของที่ระลึก
(2 ชุด x 1,500 บาท)
- คาเชารถยนตปรับอากาศ
(1 คันx 5 วันx 18,500บาท)
- คาที่พัก
(45 คน x 600 บาท x 3 วัน
- คาวัสดุ

9,000
9,000
3,000
92,500
81,000
575

รวมทั้งสิ้น

266,425 3,575

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
270,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- บุคลากร ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 45 คน
ผลลัพธ (Outcomes)
1. บุคลากร รอยละ 90 มีความเขาใจถึงการทํางานเปนทีมดีขึ้น
2. บุคลากร รอยละ 90 บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเชิง
สรางสรรค
3. บุคลากร รอยละ 90 บุคลากรทางการศึกษามีการปรับปรุงงาน
ของตนเองใหเกิดความกาวหนา

วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
บุคลากร เขารวมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานไมเปน
ไปตามเปาหมายของโครงการ

แนวทางแกไข
แจงประชาสัมพันธถึงความสําคัญของโครงการ
ใหทราบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุคลากรนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับภาระงานที่รับผิดชอบ
7.2 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอองคกรและมีความสุขในการทํางานสงผลใหการปฏิบัติงานขององคกรเพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

(นางสาวนฤณี ออนวงษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(นายภาณพ แจงพลอย)

(นางสาวนฤณี ออนวงษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ วัตถุประสงคขอที่ 3 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 4
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวนฤณี ออนวงษ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด เมษายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนา
การเรียนรู ตองพัฒนาระบบเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตอง
พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได เพื่อใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได
รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต ประกอบกับมาตรา 54 แหงพระราชราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 “การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและ
การเลื่อน เปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผานการประเมิน ทั้งนี้ให
คํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียนการสอนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด” สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลประการสําคัญในการประกาศใชเพื่อใหเกิดคุณภาพ
การศึ กษาและสามารถพั ฒ นาผู เ รี ย นใหมีคุณภาพ มีค วามสามารถและสมรรถนะที่ เหมาะสม ประกอบกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ไดกําหนดใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีความสามารถและสมรรถนะที่
เหมาะสมรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยครูเปนกลไกสําคัญในการเตรียมผูเรียนตามยุทธศาสตรดังกลาว
ก.ค.ศ. จึงกําหนดมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยในสวนของหลักเกณฑ
และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งเปน
หลักเกณฑและวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินวิทยฐานะที่แตกตางไปจากเดิม โดยมุงเนนใหครูไดมี
การสั่งสมประสบการณ มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพอยางตอเนื่อง นําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่และการพัฒนาตนเองมาใชในการขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ
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ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการใหไดมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ
2.2 เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและมีขวัญ
และกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จํานวน 100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีความรู ความเขาใจในการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการไดมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ
3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเสนอขอรับการประเมินและจัดทําผลงานเพื่อให
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 23,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
หมวดรายจาย
กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ อื่นๆ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 วัน จํานวน 100 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
7,000
(100 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คาอาหารกลางวัน
10,000
(100 คนx 1 มื้อ x 100 บาท)
3,600
- คาตอบแทนวิทยากร
(1 คน x 6 ชม. X 600 บาท)
2,400
- คาวัสดุ
ที่

รวมทั้งสิ้น

3,600 17,000 2,400

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง

ผูรับ
ระยะเวลา สถานที่
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ

พ.ย.63เม.ย.64

หอง
ประชุมดี
สพป.
จันทบุรี
เขต 2

นฤณี
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
23,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการพัฒนา สามารถ
จัดทําผลงานทางวิชาการ ไดมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละ 90 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลงาน
ประเมินวิทยฐานะผานทุกคน

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- แบบพึงพอใจ
- สังเกต
- แบบพึงพอใจ

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
จํานวนผูเขารับการอบรมไมเปนไปตามเปาหมาย

แนวทางแกไข
สํารวจผูเขารับการอบรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนผลงานทางวิชาการไดมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ นําไปสู
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สูการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอทางราชการอยางสูงสุด และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ
ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสมชาย อรุณธัญญา)

(นางสาวนฤณี ออนวงษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(นายภาณพ แจงพลอย)

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวนฤณี ออนวงษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ

สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ วัตถุประสงคขอที่ 3 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 4
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวนฤณี ออนวงษ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน กรกฎาคม 2564 สิน้ สุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดใหคนดีคนเกงเขามารวม
พลังการทํางานที่มีความมุงมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรูมีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุน
ใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ และตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษา ดําเนินการยกยอง เชิดชูเกียรติตามควรแกกรณีเพื่อประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
ดังนั้นเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ซึ่งถือเปนหัวใจหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ และเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกยอง
เชิดชูเกียรติเปน “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน”
2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริม สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง
ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนเบื้องตน ดานการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
๒.2 เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพ
๒.๓ เพื่อเปนแบบอยางที่ดี เสริมสรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ จํานวน 40 คน ดังนี้
3.1.1 คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน จําวน 32 คน
3.1.2 คัดเลือกผูสงผลงานเขารับรางวัล สพฐ. OBEC AWARDS จํานวน 5 คน
3.1.3 คัดเลือกครูดีในดวงใจ จํานวน 3 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางที่ดีและมีขวัญ
กําลังในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและเต็มตามศักยภาพ
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
ที่
1

2

3

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
คัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
กิจกรรมที่ 2
คัดเลือกผูสงผลงานเขารับ
รางวัล สพฐ. OBEC AWARDS
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
กิจกรรมที่ 3
คัดเลือกครูดีในดวงใจ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
- คาวัสดุ
รวมเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ใชสอย วัสดุ

ตอบ
แทน

ระยะเวลา
อื่นๆ ดําเนินงาน

ม.ค.64

สถานที่
ดําเนินงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

สพป.
จันทบุรี เขต 2

นฤณี

สพป.
จันทบุรี เขต 2

นฤณี

สพป.
จันทบุรี เขต 2

นฤณี

350
ส.ค.64
350
ก.ย.64
350
7,950
1,050 7,950

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
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4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ - ประเมินเอกสาร
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชู -ประเมินเอกสาร
เกียรติเปนแบบอยางที่ดี เปนที่เคารพยกยองแกศิษยและบุคคลทั่วไป
6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางแกไข
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอชื่อ ประชาสัมพันธใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขารับการคัดเลือกไมเปนไปตามเปาหมาย
มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการไดรับรางวัล
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนผลงานทางวิชาการไดมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ นําไปสู
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สูการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอทางราชการอยางสูงสุด และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ
ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

(นางสาวนฤณี ออนวงษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(นายภาณพ แจงพลอย)

(นางสาวนฤณี ออนวงษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
เสริมสราง พัฒนา ปองกันและดําเนินการทางวินัย
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรปู ประเทศ ประเด็นปฏิรปู เรื่องที่ 5
() นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 4
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายนาวี แหลงสิน
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน ธันวาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐ
จะต องให บ ริ การยึ ดหลั กธรรมาภิ บ าล ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย างสะดวกรวดเร็ว และ
โปรงใส ประเด็นหนึ่งที่สําคัญ ไดแก บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมสนับสนุนระบบ
การพัฒนาศั กยภาพและสมรรถนะครู อย างต อเนื่ อง ประกอบกั บหลักสู ตรและกระบวนการจั ดการศึ กษาและ
การเรียนรู มุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทางสังคมที่ถูกตอง แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู จึงตองการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการปฎิ รู ป เรื่ องการปฏิ รู ป การจั ดการเรีย นการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบกับตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 95 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและ
พั ฒ นาให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี วิ นั ย ป อ งกั น มิใ ห ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชากระทํ าผิ ด วิ นั ย และดํ า เนิ น การทางวินั ย แก
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยวรรคสอง บัญญัติวา การเสริมสรางและพัฒนา
ใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ
การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนา เจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาให
เปนไปในทางที่มีวินัย
จากขอความดังกลาวขางตน มุงหมายใหผูบังคับ บัญชาตองเสริมสรางและพัฒ นาผูใตบังคับ บัญชา
ใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ มีวินัย
ปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย โดยมีเครื่องมือหนึ่ง อันไดแก การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทาง
กฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของราชการและความเปลี่ยนแปลงโลก การฝกอบรมใหแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่ผานมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ไดรับ เรื่องรองเรีย นจากในสั งกัดและส วนราชการอื่น ที่พบเห็น การกระทํ าผิดของข าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา จนมีการสืบสวนขอเท็จจริงและมีการดําเนินการทางวินัย กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีกทั้งการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย สมควรไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอตอการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไดแก คาพาหนะคณะกรรมการสอบสวน คาอาหารวางและเครื่องดื่ ม
(คณะกรรมการสอบสวนและพยาน) และคาถายเอกสาร
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงจัดใหมีโครงการเสริมสราง พัฒนา
ปองกันและดําเนินการทางวินัยขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรู ความสามารถทันตอ
ความจําเปนของราชการและการเปลี่ยนแปลงโลก เปนคนเกงและดี เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสั งกั ด มี ความรู ความเข า ใจในการดํ า เนิน การทางวินัย ใหเปน ไปตามกฎหมายที่เกี่ย วของได อัน เปน การ
เสริมสรางและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวินัยปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
รวมทั้งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยไดอยางถูกตอง และเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินการ
ทางวินัยของคณะกรรมการการสอบสวน ใหบรรลุวัตถุประสงค
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรู ความสามารถทันตอความจําเปนของราชการ
และการเปลี่ยนแปลงโลก เปนคนเกงและดี
2.2 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจในการดําเนินการทางวินัย
ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของได
2.3 เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการการสอบสวน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรทางการศึกษาดานกฎหมาย จํานวน 1 คน
3.1.2 ผูเขารับการอบรม ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 150 คน ไดรับความรูและสามารถนําไปปฏิบัติได
3.1.3 คณะกรรมการการสอบสวน จํานวน 3 คณะ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรทางกฎหมายมีความรู ความสามารถทันตอความจําเปนของราชการและการเปลี่ยนแปลง
โลก เปนคนเกงและดี
3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย และสามารถ
นําไปใชในการสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหนาที่ไดจริง
3.2.3 การดําเนินการทางวินัยของคณะกรรมการการสอบสวน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจาย ดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

ตอบแทน

1 สงบุคลากรทางการศึกษา
ดานกฎหมาย เขารวมโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐ จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ
2 การดําเนินการของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
และพยาน
2.1 คาพาหนะ
2.2 คาอาหารวางและเครื่องดืม่
(93 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
2.3 คาถายเอกสาร
3 อบรมการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(รอการจัดสรรงบประมาณ)

รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจาย
ใชสอย วัสดุ

ระยะเวลา สถานที่
อื่นๆ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ธ.ค. 63 มี.ค. 64

ผูรับ
ผิดชอบ
นาวี
แหลงสิน

40,000
ม.ค.- ก.ย.
64
22,000
6,510

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

นาวี
แหลงสิน

1,490
นาวี
แหลงสิน
70,000

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
24,108
25,892
10,000

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
- จํานวนผูเขารับการพัฒนาบุคลากร
- รอยละของผูเขารวมอบรม
- จํานวนคณะกรรมการสอบสวน
ผลลัพธ (Outcomes)
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรูความเขาใจในการดําเนินการทางวินัย
ไดถูกตองและมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
- ประเมินจากจํานวนผูเขารับการพัฒนาบุคลากร
- ประเมินจากจํานวนผูเขารวมอบรม
- ประเมินจากจํานวนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- ผูเขารับการพัฒนาบุคลากรผานการประเมินจาก
หนวยงานผูจัด
- การทําแบบทดสอบ
- ไมมีการรองเรียน

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยไมเพียงพอ จึงทําใหมีการกระทํ า
ความผิ ด วิ นั ย อยู และการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ยั ง ไม ถู ก ต อ งตาม
ขั้นตอน
- คณะกรรมการสอบสวน มีคาใชจายตางๆในการดําเนินการ
สอบสวน ทําใหขาดบุคลากรในการมาเปนคณะกรรมการสอบสวน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมดีเทาที่ควร

แนวทางแกไข
- จัดอบรมการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- มีการสงเสริมสนับสนุนคาใชจายตางๆ
ในการดําเนินการสอบสวน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุคลากรทางการศึกษา ดานกฎหมาย เปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรมและเปนมืออาชีพ
7.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ สามารถดําเนินการสืบสวน และสอบสวน
ไดอยางถูกตอง
7.3 คณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ
และผูเสนอโครงการ

(นายนาวี แหลงสิน)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี

ลงชื่อ

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอนุมัติโครงการ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564
แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สนองผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
() แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 7
() นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 2,5
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 4
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันรัฐบาลไดตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสวนของการดําเนินการของภาครัฐ
การปฏิรูปหนวยงานไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล หนวยงานการศึกษาก็เชนกัน ไดนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ
มาปรับใชในการปฏิบัติงานในทุกรูปแบบ ทําใหขอมูลในรูปแบบดิจิทัลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เชน ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียน ขอมูลนักเรียนรายบุคคล ขอมูลวิชาการที่เกิดขึ้นจากกระบวนงานที่ถูกปรับเปลี่ยนมาอยูในรูปแบบ
ดิจิทัล ขอมูลจากไฟลเอกสารตาง ๆ ที่ใชแทนที่กระดาษ ดังนั้น เพื่อใหสามารถบริหารจัดการขอมูลที่มีขนาดใหญ
และมีความหลากหลาย (Big Data) ไดอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
(Analytics) เพื่อนําขอมูลไปตอยอด ทําความเขาใจขอมูลอยางลึกซึ้ง และนําขอมูลไปใชวิเคราะหคาดการณให
สรางคุณคาใหเกิดผลในที่สุด (Insight, Action, Outcome) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในสังกัด ระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน ใหเปนระบบเดียวกั นโดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต เพื่อใชใน
การบริหารงานสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งระบบงานสถานศึกษา ระบบงานนักเรียน ระบบงานบุคลากร และระบบงาน
วิชาการ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเปน
หนวยงาน ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ และมีหนาที่ในการบริหารงานและวางแผน
พัฒนาการศึกษา ตองดําเนินการจัดการขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง นาเชื่อถือและรวดเร็ว ตั้งแตระดับสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา และเปนการพัฒนาครูใหมีความรูในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารงานและ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 256๔ ผานระบบการจัดเก็บขอมูลนักเรียน
รายบุคคล Data Management Center 2020 (DMC) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
Education Management Information System (EMIS) และระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งกอสราง (B-OBEC)
2.2 ปรับและพัฒนาเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อรองรับการรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศทางดานการศึกษาไดอยางสมบูรณครบถวนเพื่อใหสามารถสืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 106 คน มีความรูความเขาใจใน
การใชระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
3.1.2 เว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีระบบรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันได
3.1.3 มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 เผยแพรและใหบริการแก
หนวยงานตางๆ
3.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ถูกตอง
ครบถวน เพื่อใหบริการทั้งรูปแบบเอกสารและทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ งบบริหารจัดการสํานักงาน จํานวน ๖๖,๗๒๐ บาท โดยมีรายละเอียด
การใชจายดังตารางตอไปนี้
ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ

๑ กิจกรรมที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ป
การศึกษา 2564 จํานวน ๓ รุน
รุนที่ 1
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(45 คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 1 มื้อ x ๑๐๐ บาท)
- คาวัสดุ

ตอบ
แทน

หมวดรายจาย
ใชสอย
วัสดุ

อื่นๆ

ระยะเวลา สถานที่
ผูรับ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
พ.ค. - ก.ย.
64

3,150
4,5๐๐
3,500

สพป.
จันทบุรี
เขต ๒

สุชาดา
เพ็ญวงษ
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ที่

กิจกรรม/
รายละเอียดการใชงบประมาณ
รุนที่ 2
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(45 คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(45 คน x 1 มื้อ x ๑๐๐ บาท)
รุนที่ ๓
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(46 คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(46 คน x 1 มื้อ x ๑๐๐ บาท)

หมวดรายจาย
ใชสอย
วัสดุ

ตอบ
แทน

2 กิจกรรมที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
จัดทําขอมูล Big Data สพป.
จันทบุรี เขต 2
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(30 คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท)
- คาอาหารกลางวัน
(30 คน x 1 มื้อ x ๑๐๐ บาท)
3 กิจกรรมที่ ๓ จางเหมาบริการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
สพป.จันทบุรี เขต 2
รวมทั้งสิ้น

3,150

อื่นๆ

ระยะเวลา สถานที่
ผูรับ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ผิดชอบ
พ.ค. - ก.ย.
64

สพป.
จันทบุรี
เขต ๒

สุชาดา
เพ็ญวงษ

ม.ค. - ก.ย.
64

สพป.
จันทบุรี
เขต ๒

สุชาดา
เพ็ญวงษ

พ.ย.63 ก.ย.64

สพป.
จันทบุรี
เขต ๒

สุชาดา
เพ็ญวงษ

4,5๐๐
3,220
4,6๐๐

2,100
3,0๐๐
35,000
63,220 3,500

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
4.2 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
5,100
26,620

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
35,000
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,คาใชจาย)
ผลผลิต (Outputs)
1. ครูผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศทุกโรงเรียนมีความรูในการใชงาน
โปรแกรมระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ไดอยางถูกตอง ครบถวน
ผลลัพธ (Outcomes)
1. สถานศึกษาสามารถจัดทําขอมูลผานโปรแกรมจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถนําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช
ในการบริหารงานและใชในการวางแผนพัฒนาในดานตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
1. สรุปรายงานผลการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศของแตละ
โปรแกรม
2. แบบสอบถาม

6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1. โรงเรียนจัดทําขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลตางๆ
ไมสมบูรณ และไมเปนไปตามกําหนดเวลาของ สพฐ.
2. เว็บไซต สพป.จันทบุรี เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศ
ของแตละกลุม/หนวย ไมเปนปจจุบัน

แนวทางแกไข
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการ
จัดทําขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลตาง ๆ
2. ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต ใหมีฐานขอมูลสําหรับ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ที่ผูรับผิดชอบของกลุม/
หนวย สามารถเขาถึงขอมูล เพื่อแกไขและปรับปรุง
ขอมูลใหเปนขอมูลปจจุบันได

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ถูกตอง
ครบถวน เปนปจจุบัน
7.2 เว็บไซต สพป.จันทบุรี เขต 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศของแตละกลุม/หนวย
ที่สามารถปรับปรุงใหเปนปจจุบันได
ลงชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ)
(นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายนิติศาสตร พรมแสงใส)

ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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โครงการรอรับการจัดสรรงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ชื่อโครงการ

รณรงค ปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงาน สถานศึกษา
และการเสริมสรางองคความรูการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

แผนงานพื้นฐาน
สนองผลผลิต
สอดคลองกับนโยบาย
() ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ดานความมั่นคง
() แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
() แผนการปฏิรปู ประเทศ ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 1
() นโยบาย สพฐ. ดานความปลอดภัย
สนองมาตรฐานสํานักงาน มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3 ประเด็นพิจารณาที่ 4
สนองประเด็นยุทธศาสตร สพป.จันทบุรี เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม  ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสากล เภรีกุล
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนที่มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิ น
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ ฯลฯ ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาที่มีอยูใน
ปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
จากนโยบายดังกลาว สถานศึกษาจะตองดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด คือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบ
จากภัยดังกลาว มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน จัดสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ ผูเรียน
ได รับคําปรึกษา ชี้แนะ และให การชวยเหลืออยางทั นการณ ทันเวลา ดั งนั้ น เพื่อสนองนโยบายของสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหความรู ความเขาใจแนวทางในการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.2 เพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษา เปนหนวยงานและสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.3 เพื่อสรางภูมิคุมกันจากภัยยาเสพติด
2.4 เพื่อเสริมสรางองคความรูใหกับผูบริหาร/ครู ในเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม
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๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (Outputs)
3.1.1 ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 และผูเกี่ยวของ จํานวน 60 คน
3.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 106 โรงเรียน
3.1.3 ครูและนักเรียนทุกคน
๓.๒ เชิงคุณภาพ (Outcomes)
๓.๒.๑ ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจ และขั้นตอนการดําเนินงานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงานและสถานศึกษา
3.2.2 หนวยงานและสถานศึกษา เปนหนวยงานและสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3.2.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3.2.4 ผูบริหารสถานศึกษา ครู จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
3.2.5 นักเรียน ไดรับการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหมผานกิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
๔. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ (รอรับการจัดสรรงบประมาณ)
4.1 แหลงที่มาของงบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 500,000 บาท
โดยมีรายละเอียดการใชจายดังตารางตอไปนี้
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 รณรงค ปองกัน เฝาระวัง และแกไข
ต.ค.63 – ก.ย.64
สากล
ปญหายาเสพติดของหนวยงานและสถานศึกษา
2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
5,000
ต.ค.63 – ก.ย.64
สากล
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
200,000 ต.ค.63 – ก.ย.64
สากล
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
4 กิจกรรมที่ 4 การจัดคายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID 80,000
สากล
ต.ค.63 – ก.ย.64
พิชิตปญหา”
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมและพัฒนานักเรียน เพื่อสราง
200,000 ต.ค.63 – ก.ย.64
สากล
นักเรียนแกนนําตนแบบในการปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6 กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนเปนคาใชจายในการบริหาร 15,000 ต.ค.63 – ก.ย.64
สากล
จัดการฯการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7 กิจกรรมที่ 7 เสริมสรางองคความรู ความเขาใจ
ต.ค.63 – ก.ย.64
สากล
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
รวม
500,000
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
(ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, คาใชจาย)
เชิงปริมาณ (Outputs)
1. ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
- แบบรายงาน
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และผูเกี่ยวของ จํานวน 60 คน
2. ผูบ ริหารสถานศึกษา จํานวน 106 โรงเรียน
3. ครูและนักเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ (Outcomes)
1. ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่
- แบบรายงาน
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
มีความรู ความเขาใจ และขั้นตอนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของหนวยงานและสถานศึกษา
2. หนวยงานและสถานศึกษา เปนหนวยงานและสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
4. ผูบริหารสถานศึกษา ครู จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม
5. นักเรียน ไดรับการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ผานกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
6. การวิเคราะหความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1. สถานศึกษา ขาดความรู ความเขาใจ แนวทาง
การดําเนินงาน การรณรงค ปองกัน เฝาระวังและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจนและ
เปลี่ยนผูรับผิดชอบงานบอย
2. สถานศึกษาสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดให
นักเรียนยังไมครอบคลุม
3. สถานศึกษาขาดองคความรูการปองกันภัย
คุกคามรูปแบบใหม

แนวทางแกไข
1. มอบนโยบายแนวทางการรณรงค ปองกันเฝาระวัง
และแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงานและสถานศึกษา
สําหรับผูบริหารการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.ใหดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติดใหกับนักเรียนอยางทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกระดับชั้น
3. สรางองคความรูการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม
เพื่อใหนักเรียน ครู ไดเขาถึงตามชองทางตาง ๆ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 หนวยงาน และสถานศึกษา มีความเขมแข็งในการปองกันยาเสพติด เปนหนวยงานและสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกแหง
7.2 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภูมิคุมกัน
ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน
7.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีความรูเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม

ลงชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสากล เภรีกุล)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายนิติศาสตร พรมแสงใส)

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

(นางสาวดรุณี วัฒฐานะ)
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

(นายสมชาย อรุณธัญญา)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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สวนที่ 4

กลไกและเงื่อนไขความสําเร็จ


กลไกการบริหาร



เพื่อใหการดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564)
สามารถใช เป นกรอบแนวทางในการดํ าเนิ นการบริ หารสํ านักงานและพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาตามบริ บทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภายใตการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยางคุมคา ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําเปนตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองเรงรัดและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาในดานบริหาร
งานทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงบประมาณและดานบริหารงานวิชาการ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมจากเครือขายการปฏิบัติงาน
ทั้งในระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองสรางความเขาใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบอยางตอเนื่อง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองสงเสริม พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในรูปแบบตางๆ ที่
หลากหลายสอดคลองกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา ปจจัยหลักทางการบริหารและสภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏ
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองพัฒนาระบบงานใหเกื้อหนุน สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การจัดทําแผนปฏิบัติการจะตองสอดรับกับแผนกลยุทธ โดยบรรจุรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของระบบขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง ตรงตามสภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏ
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารและนํามาใช
เปนเครื่องมือที่สําคัญเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็ม
ศักยภาพ
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองสงเสริมใหมีศูนยเครือขายขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เปนระบบเครือขายการทํางานรวมกันและเชื่อมโยงทั้งในระดับสถานศึกษา ศูนยประสานงานกลุม
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เงือ
่ นไขความสําเร็จ



การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการนี้ จะบรรลุความสําเร็จที่คาดหวัง จะตองดําเนินการภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
1. ดานนโยบายและแผน
1.1 ระบบการวางแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธของแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตองมีรูปแบบที่ชัดเจน เปนรูปธรรม เอื้อตอการปฏิบัติที่มุงเนนผลงานในทุกระดับ
1.2 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอื้อตอการพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ดานวงเงินที่จัดสรรระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา
1.3 การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดั บสถานศึ กษา มี ความยื ดหยุ นและสามารถปรั บใช วงเงิ นงบประมาณที่ ได รั บตามความสํ าคั ญจํ าเป นและ
เหมาะสม
2. ดานผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.1 ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา มีความมุงมั่นและรวมกันผนึกกําลังในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
2.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความรวมมือกับองคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนทั่วไป และใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและมีกระบวนการและรูปแบบความรวมมือ
ในการดําเนินการอยางจริงจัง
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกําลังใจที่ดี มีความตองการและมุงมั่นที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคานิยมวัฒนธรรมใน
การทํางานที่กําหนด
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
มีความกาวหนาในอาชีพและไดรับสวัสดิการที่ดี
3. ดานการบริหารและจัดการ
3.1 มีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
3.2 นํามาตรการการจัดการความรูในทุกภาระงาน การใหความสําคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดใหมีการระดมทรัพยากรและสรรพกําลัง
จากทุกภาคสวนมาใช เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยางจริงจัง
3.3 มีการพัฒนาองคความรูและเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามปจจัยหลักความสําเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่กําหนดและใชเปนเครื่องมือหลักในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
3.4 มี ห น ว ยงานหรื อ องค ค ณะบุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยตรง
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4. ดานความรวมมือของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้งดานงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานโดยเฉพาะ
จากหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในทองถิ่นไดรับความรวมมือ
สนับสนุนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
4.2 องคกรเครือขายการประชาสัมพันธใหความรวมมือเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง และตอเนื่อง
4.3 ผูปกครอง ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองมี
ความตระหนักและใหความสําคัญตอการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางเขมแข็ง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่ 412/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
……………………………..……………
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่ อใหสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาสามารถดําเนิน การบริห ารสํานักงานและพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา ตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการบริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแม บ ท แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่
แถลงต อรัฐ สภา นโยบายกระทรวงศึ กษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภายใตการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
อยางคุมคา ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
1.2 นายภาณพ แจงพลอย
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
รองประธานกรรมการ
1.3 รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ทุกคน
กรรมการ
1.4 นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.5 นางสาวอรสา สมัครสมาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.6 นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.7 นางกาญจนา นิยมนา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
กรรมการ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.8 นางสุภาภรณ อุยนอง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
1.9 นางสาวนฤณี ออนวงษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและ
กรรมการ
บุคลากรทางการศึกษา
1.10 นางสาวลําใย ปองหมู
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
1.11 นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
1.12 นายนาวี แหลงสิน
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
/1.13. นางใกลรุง...
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-21.13 นางใกลรุง พิริยะกิตติการ

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

กรรมการและ
เลขานุการ
1.14 นางพัชรนันท โชตนศรีวรสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
1.15 นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
1.16 นางสาวณัฐธกรฌ โมรา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการและ
ผูช วยเลขานุการ
1.17 นางสาวนิรมล นิยมสัตย
เจาหนาที่ธุรการกลุมนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1) วางแผนการดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใหผลการดําเนินงานสอดรับตามตัวชี้วัดและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) พิจ ารณากลั่น กรองโครงการของทุกกลุม/หนวย ใหส อดคลองกั บนโยบายที่เกี่ ยวของในทุกดาน
โดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให
ขอคิด เห็ นร วมกัน เปนการบูร ณาการการจัดทําแผนปฏิบัติร าชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให มี
ประสิทธิภาพและใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และระเบียบของทางราชการ
3) กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามระเบียบที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา
ประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญ
4) พิจารณาบริหารงบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. คณะกรรมการดําเนินการและจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย
2.1 นางใกลรุง พิริยะกิตติการ
2.2 นางสาวสากล เภรีกุล
2.3 นางพัชรนันท โชตนศรีวรสาร
2.4 นางสาวอารยา ศรีพญา
2.5 นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ
2.6 นายกําชัย เงินศรีสิทธิ์
2.7 นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน
2.8 นางสาวณัฐธกรฌ โมรา
2.9 นางสาวนิรมล นิยมสัตย
2.10 นางสาว สุภาพร ทองแกว

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
นิติกรชํานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการและชวยเลขานุการ
เจาหนาที่ธุรการ กลุมนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
พนักงานพิมพดีด
ผูชวยเลขานุการ
/2.11 นางสาว...
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-32.11 นางสาวระพีพรรณ ดวงดี เจาหนาที่ธุรการ กลุมบริหารงานบุคคล
ผูชว ยเลขานุการ
2.12 นางสาวศิวิลัย วัฒโฑ
เจาหนาที่ธุรการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผูชว ยเลขานุการ
2.13 นางสาวแพรพิชนัญญ ภวภัคภิยโยภาพ เจาหนาที่ธุรการ กลุมบริหารงานการเงินฯ ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวบรวม เรียบเรียง ขอมูล
สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรวบรวมรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ และสาระสําคัญของโครงการของกลุม/
หนวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง และ
เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายภาณพ แจงพลอย)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่ 471/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
-----------------------------------------พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 “ใหสว นราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป
ซึ่ งต องสอดคล องกั บ ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนแมบ ท แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของในแตละปงบประมาณ ใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช
เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ”
จากขอกฎหมายที่สําคัญขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 25๖4) ขึ้น เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต ผลลัพธและ
บรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้ น เพื่ อให การจั ดทํ า แผนปฏิบัติร าชการรายป (พ.ศ. 2564) สามารถใชเปน กรอบแนวทางใน
การดําเนินการบริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ภายใต ก ารบริ ห ารงบประมาณที่ ได รั บ จัดสรรอยางคุมค า ถู กตอ ง และมีป ระสิท ธิภ าพ สํ านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึ กษาจั นทบุรี เขต 2 จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติร าชการรายป
(พ.ศ. 2564) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดังนี้
1. นายสมชาย อรุณธัญญา
2. นายภาณพ แจงพลอย
3. นายธนพล นาเลาห
4. นายนิติศาสตร พรมแสงใส
5. นางกาญจนา นิยมนา
6. นางสาวดรุณี วัฒฐานะ

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
รองประธานกรรมการ
รอง ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2
กรรมการ
รอง ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
กรรมการ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
/7. นางสาว...
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-27. นางสาวอรสา สมัครสมาน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
8. นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
9. นางสุภาภรณ อุยนอง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
10. นางสาวนฤณี ออนวงษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและ
กรรมการ
บุคลากรทางการศึกษา
11. นางสาวลําใย ปองหมู
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
12. นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. นายนาวี แหลงสิน
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
14. นายปฐมพงศ ฐาศิริทรัพย ประธานศูนยประสานงานขลุงบูรพา
กรรมการ
15. นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย
ประธานศูนยประสานงานขลุงสัมพันธ
กรรมการ
16. นายศุภลักษณ ผิวผอง
ประธานศูนยประสานงานขลุงศิขริน
กรรมการ
17. นางพิชญา เบี้ยแกว
ประธานศูนยประสานงานคีรีบรรจบ
กรรมการ
18. นางอําไพพรรณ บุญรอด ประธานศูนยประสานงานปทมคีรี
กรรมการ
19. นางสิภาพัฒน ฐาศิริทรัพย ประธานศูนยประสานงานสิงหสมุทร
กรรมการ
20. นายรัฐพล สรอยศรี
ประธานศูนยประสานงานเสมาสิงห
กรรมการ
21. นายสังเวียน มาลาทอง
ประธานศูนยประสานงานทับไทร
กรรมการ
22. นายอํานาจ ชยางคานนท ประธานศูนยประสานงานหนองตาคง
กรรมการ
23. นายธรรมศักดิ์ สุขสําราญ ประธานศูนยประสานงานชายแดนโปงน้ํารอน
กรรมการ
24. นายสรวิชย พันธสุโภ
ประธานศูนยประสานงานสอยดาวบูรพา
กรรมการ
25. นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ประธานศูนยประสานงานสอยดาวเหนือ
กรรมการ
26. นายวุฒิไชย ไกรวิเศษ
ประธานศูนยประสานงานสอยดาวใต
กรรมการ
27. นายประวีร บรรจงการ
ประธานศูนยประสานงานพระบาทพลวง
กรรมการ
28. นางไพรินทร เกตุแกว
ประธานศูนยประสานงานเหลืองจันทร
กรรมการ
29. นางใกลรุง พิริยะกิตติการ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการและ
เลขานุการ
30. นางพัชรนันท โชตนศรีวรสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
31. นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
32. นางสาวณัฐธกรฌ โมรา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
33. นางสาวนิรมล นิยมสัตย เจาหนาที่ธุรการกลุมนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
/มีหนาที่...
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-3มีหนาที่
พิจารณาทบทวน ตรวจสอบและวิเคราะหความสอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของในทุกระดับ โดยเฉพาะ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใหขอคิดเห็น
คําแนะนํา ปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสมชาย อรุณธัญญา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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นายสมชาย อรุณธัญญา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นายภาณพ แจงพลอย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
1. นางใกลรุง พิริยะกิตติการ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
2. นางพัชรนันท โชตนศรีวรสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. นางสาวณัฐธกรฌ โมรา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
5. นางสาวนิรมล นิยมสัตย
เจาหนาที่ธุรการกลุมนโยบายและแผน
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นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

