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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                                                  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561                                                                                     
 

             ส่วนที่ 1 
             บทน ำ 
 

               ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 8/6 หมู่ที่ 12  ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอ      
เมืองกำญจนบุรี  จั งหวัดกำญจนบุรี  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สั งกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร   เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
ที่มอบหมำย ในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำร
ปฏิบัติในระดับจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังนี้ 
   1. รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ.  อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมและคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่
เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ.มอบหมำย 
     2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
               3. สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
       5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
      6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
               7. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนวกำรศึกษำ    
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
                9. ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
     10. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
     11. ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งปฏิบัติ
ภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด 

 

   กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี แบ่งหน่วยงำนภำยใน
ออกเป็น 8 กลุ่ม ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
      1.กลุ่มอ ำนวยกำร 
      2.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      3.กลุ่มนโยบำยและแผน 
      4.กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
      5.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
      6.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
      7.กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
      8.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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โดยมจี ำนวนบุคลำกรตำมกรอบอัตรำก ำลังและปฏิบัติงำนจริงในแต่ละกลุ่มงำน ดังนี้ 

ต ำแหน่ง/กลุ่ม                     จ ำนวนบุคคลกร 
กรอบอัตรำก ำลัง บุคลำกรปฏิบัติงำนจริง 

ศึกษำธิกำรจังหวัด 1 1 
รองศึกษำจังหวัด 1 1 
กลุ่มอ ำนวยกำร 7 4 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 13 5 
กลุ่มนโยบำยและแผน 7 6 
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 6 5 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 4 2 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 21 14 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 5 3 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2 
           รวม 65 36 

                             (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560) 

กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำ องค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนในพ้ืนที่ และมีองค์คณะบุคคลใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด ดังนี้ 

1.คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (กศจ.กจ.) 
 

  1.1 นำยจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด            ประธำนกรรมกำร 
            1.2  ศึกษำธิกำรภำค 4                 รองประธำน 

  1.3 นำยไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้แทน สพฐ.    กรรมกำร 
  1.4 นำยภูวเดช  อินทรพรหม  ผู้แทน ศอส.    กรรมกำร 
  1.5 ดร.ณรงค์เดช รัตนำนนท์เสถียร ผู้แทน สกอ.    กรรมกำร 
  1.6 นำงสำวศิริรัตน์  เสือโรจน์      ผู้แทน กคศ.    กรรมกำร 
  1.7 ว่ำที่ร้อยตรีปำนพจน์  วิณิชยกุล ผู้แทน สช.    กรรมกำร 
  1.8 ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน กศน. ผู้แทน กศน.    กรรมกำร 

            1.9  นำยเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน   กรรมกำร 
  1.10 นำยวรรษภณ  แสงเป่ำ  ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ   กรรมกำร 
  1.11นำยศิวโรฒ  จิตนิยม  ผู้แทนภำคประชำชน   กรรมกำร 
  1.12 พลตรีเยี่ยมชัย บุตรดำวงษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 
  1.13 นำยอุดม  เหลืองสด  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 
  1.14 นำยวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 
  1.15 นำยอนันต์  กัลปะ   ศึกษำธิกำรจังหวัด                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  1.16 นำยโอภำส  ต้นทอง                  รองศึกษำธิกำรจังหวัด            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  1.17 นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม            นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

  1.18 นำงพรทิพย์  สันทัด          นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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        2.คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (อกศจ.กจ.) 

            2.1 นำยอุดม เหลืองสด                   ประธำนอนุกรรมกำร 
            2.2 นำงสำวศิริรัตน์  เสือโรจน์                    อนุกรรมกำร 

2.3 นำยวรรษภณ  แสงเป่ำ                  อนุกรรมกำร 
2.4 นำยโชคชัย  ฟักโต                  อนุกรรมกำร 
2.5 นำยประยูร  สุธำบูรณ์         อนุกรรมกำร 
2.6 นำยนำเคนทร ์ ทองไพรวัลย์                        อนุกรรมกำร 
2.7 นำยนันทพล  พงษ์สรอย       อนุกรรมกำร 
2.8 นำยจักรกฤษ  แย้มสรวล              อนุกรรมกำร 
2.9 นำยอนันต์ กัลปะ                                            อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  
2.10 นำยโอภำส ต้นทอง               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.11 นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม                                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3. คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 3.1 ดร.ณรงค์เดช รัตนำนนท์เสถียร    ประธำนอนุกรรมกำร 
 3.2 นำยศิวโรฒ  จิตนิยม               อนุกรรมกำร 
 3.3 นำยวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์                        อนุกรรมกำร 
 3.4 นำยณรินทร์  ช ำนำญดู     อนุกรรมกำร 
 3.5 นำยทวี  ชูศรี        อนุกรรมกำร 
 3.6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ  กำรพำนิช       อนุกรรมกำร 
 3.7 นำงสำวฐิติมำ  กลั่นบุศย์     อนุกรรมกำร 
 3.8 นำยวรวุธ  พงษ์วิทยภำนุ              อนุกรรมกำร 
 3.9  นำยอนันต์ กัลปะ                               อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.10 นำงสำววิไลรัตน์  คันธำวัฒน์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 3.11 นำงวันทนีย์  ขำวผ่อง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 

           4.1 นำยสมยศ  เพิ่มพงศำเจริญ        ประธำนอนุกรรมกำร 
4.2 นำยภูวเดช  อินทรพรหม       อนุกรรมกำร 
4.3 นำยเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์                     อนุกรรมกำร 
4.4 บำทหลวง สุรินทร์  จำรย์อุปกำระ       อนุกรรมกำร 
4.5 นำยประทีป  หวำนชิต          อนุกรรมกำร 
4.6 นำยพงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์        อนุกรรมกำร 
4.7 นำยสมโภชน์  ดอกยอ        อนุกรรมกำร 
4.8 นำยสรรเพชร  ศลิษฎ์อรรถกร               อนุกรรมกำร 
4.9 นำยอนันต์ กัลปะ                          อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.10 นำยโอภำส ต้นทอง                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
4.11 นำยชำลี  ส ำรองทรัพย์               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



    คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบรหิารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(ก.ศ.จ.) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(อกศจ.กจ.) 

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
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สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

    1.ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง  ดังภาพ  

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่ง   
                           สหภาพเมียนมาร์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ     จังหวัดราชบุร ี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
           เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ  
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               2. เขตการปกครอง 
             จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง       

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ  

     - ในระดับต าบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 94 ต าบล 910 หมู่บ้าน 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 47 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 72 แห่ง 

      3. ประชากร 

      ประชากร ณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 478,538 คน ชาย 234,800 คน  หญิง 243,736 คน           
อ า เภอที่ มีประชากรมากที่ สุ ด ได้ แก่  อ า เภอท่ ามะกา มีจ านวน 81 ,012 คน รองลงมา ได้ แก่   
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 66,0578 คน และอ าเภอท่าม่วง มีจ านวน 64,994 คน ส าหรับอ าเภอท่ีมีจ านวน
คนที่อยู่อาศัยมากที่สุดได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ านวน 26,317 ครัวเรือน รองลงมาได้แก่ อ าเภอ                 
ท่ามะกา มีจ านวน 25,764 ครัวเรือน และอ าเภอท่าม่วง มีจ านวน 20,349 ครัวเรือน 

                 ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560 
 

จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
จ านวน  

ครัวเรือน      ชาย หญิง รวม พื้นที่ 

จังหวัดกาญจนบุรี 159,945 234,800 243,736    478,538 19,483.14 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 26,317 32,703 33,875 66,578 1,236.28 
อ าเภอไทรโยค 8,956 13,106 13,135 26,241 2,728.92 
อ าเภอบ่อพลอย 13,354 22,597 22,743 45,340 967.22 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ 48,50 7,466 7,298 14,764 3,295.95 
อ าเภอท่ามะกา 25,764 39,033 41,979 81,012 340.81 
อ าเภอท่าม่วง 20,349 31,093 33,901 64,994 610.97 
อ าเภอทองผาภูมิ 7,264 10,530 10,194 20,724 3,655.17 
อ าเภอสังขละบุรี 5,345 6,442 5,877 12,319 3,349.38 
อ าเภอพนมทวน 12,764 18,025 9,337 27,362 535.77 
อ าเภอเลาขวัญ 13,459 19,060 19,846 38,906 831.30 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 7,422 12,259 12,533 24,794 807.14 
อ าเภอหนองปรือ 6,440 9,854 9,922 19,776 502.23 
อ าเภอห้วยกระเจา 7,661 12,632 13,096 25,728 622.00 

                                                                                                        (ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี) 
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                    4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  

                        เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์              
ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการ            
ต่าง ๆ  เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่                  
การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี                      
เขตอุตสาหกรรมเสรี  เขตปลอดภาษี  เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป) ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ก าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก  14 ต าบล ใน 3 อ าเภอ  2) จังหวัดมุกดาหาร 
11 ต าบล ใน 3 อ าเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว 4 ต าบล ใน 2 อ าเภอ  4) จังหวัดตราด 3 ต าบล ในอ าเภอคลอง
ใหญ่  5) จังหวัดสงขลา  4 ต าบล ในอ าเภอสะเดา และระยะที่ 2 ก าหนดไว้  5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัด
เชียงราย  21  ต าบล ใน 3 อ าเภอ  2) จังหวัดหนองคาย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ 3) จังหวัดนครพนม 13 ต าบล 
ใน 2 อ าเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส  5 ต าบล ใน 5 อ าเภอ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี  2  ต าบล ได้แก่ ต าบล
บ้านเก่า และต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความม่ันคง โดยใช้กลยุทธ์ส าคัญ  4  ประการ ได้แก่ 
                1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่   

    2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน    
     3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

                 4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 

                  ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค                 
จะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  การส่งเสริมการส่งออก                
การส่งเสริม  ให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค              
เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ซี่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าไทย ในตลาดภายในภูมิภาค 

                อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน 
อ่ืน ๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุง
ระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการบริห ารจัดการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง
ยั่งยืนได้นั้น คือ การพัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
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                             เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
 

 
 

ศักยภาพและโอกาส 

 สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมาร์) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น จึงสามารถ ขนส่ง
สินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป  และ
ท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค 

มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี) พ้ืนที่ชายแดน 

กาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 

นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพ้ืนที่  มีโอกาส             
ที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบของของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร 

และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรมที่มีศักยภาพ 

นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรม 

สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก 
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                 5. สถานการณ์ด้านความม่ันคง 

 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตพ้ืนที่แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ 
สหภาพแห่งเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นพรมแดนจากทิศเหนือลงมาตั้งแต่อ าเภอสังขละบุรี 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และอ าเภอด่านมะขามเตี้ย ระยะทางประมาณ  370  
กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีการควบคุมการเข้าออกแนว
ชายแดน  จัดระเบียบชนกลุ่มน้อยอย่างชัดเจนและรัดกุม เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกัน มีจุดผ่านแดนช่อง
ทางเข้า-ออก จ านวน  43  ช่องทาง และมีช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าพระเจดีย์สามองค์  หมู่ที่  9  ต าบล
หนองลู  อ าเภอสังขละบุรี จ านวน  1  แห่ง 
 

ตารางสรุปข้อมูลหมู่บ้านต าบลและช่องทางเข้า - ออกชายแดน 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอชายแดน 

จ านวนต าบล 

ชายแดน 

จ านวนหมู่บ้านใน
ต าบล 

ชายแดน 

จ านวนหมู่บ้าน 

ที่ติดชายแดน 

จ านวน 

ช่องทาง 

1 สังขละบุรี 2 16 9 14 

2 ทองผาภูมิ 4 27 8 16 

3 ไทรโยค 4 29 10 9 

4 เมืองกาญจนบุรี 1 15 4 3 

5 ด่านมะขามเตี้ย 1 12 1 1 

รวม 12 99 32 43 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

 การจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี          
(พ.ศ. 2560-2579) นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงปรากฏข้อเท็จจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

 1.ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2560 
 

สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 531 176,337 7,646 11,565 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 500 168,202 7,333 11,030 

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 450 113,800 5,414 7,852 

  1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 23 16,669 531 1,030 

  1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 4 13,917 257 1,234 

  1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 8 7,888 423 634 
  1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

15 15,928 708 280 

2. ส่วนราชการอื่น 31 8,135 313 535 
  2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) 

14 5,732 192 380 

  2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. 14 2,166 111 113 

  2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พ.ศ.):ร.ร.พระปริยัติธรรม 3 237 10 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  แผนภาพที่ 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด 

 

สพฐ.  450 แห่ง
สช.    23 แห่ง
สกอ.  4 แห่ง
สอศ.  8 แห่ง
กศน.  15 แห่ง
อปท. 11 แห่ง
สตร.  14 แห่ง
พศ.    3 แห่ง
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ถึงระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น 531 แห่ง มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 176,337 คน และบุคลากรทั้งสิ้น 
11,565 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัดพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 500 แห่ง 
สังกัดส่วนราชการอ่ืน 31 แห่ง ดังนี้ สังกัดกระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)       
14 แห่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : ร.ร.ตชด. 14 แห่ง และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : ร.ร.พระปริยัติธรรม   
3 แห่ง 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 

  

 

                     จากตารางที่ 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 
พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 69,917 คน  

 
สังกัด/ 

ประเภทการศึกษา 

สายสามัญ สายอาชีพ 

ระดับ
ปริญญา รวม 

ก่อน
ประถม
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

18,911 53,918 27,872 12,890 209 - - 113,80
0 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 

5,075 10,437 1,063 94 - - - 16,669 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

- - - - - - 13,917 13,917 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

- - - - 5,493 2,395 - 7,888 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบรุี (กศน.) 

- 844 6,483 7,946 655   15,928 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) 

1,436 3,099 921 276 - - - 5,732 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สตร.) : ร.ร.ตชด. 

547 1,619 - - - - - 2,166 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ(พศ.) :  
ร.ร.พระปริยัติธรรม 

- - 174 63 - - - 237 

รวมท้ังสิ้น 25,969 69,917 36,513 21,269 6,357 2,395 13,917 176,337 
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โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสายสามัญกับสายอาชีพ พบว่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นต้น (ปวช.) พบว่า ผู้เรียนสายสามัญ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 21,269 คน มากกว่า สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 6,357 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและสาเหตุ 

สาเหต ุ
สังกัด 

สพฐ. สช. สกอ. สอศ. กศน. อปท. สตร. พศ. รวม 

ท างานรับผิดชอบตนเอง 17 - - 50 - - - - 67 

ถูกบังคับขายแรงงาน 7 - - - - - - - 7 

ถูกทอดทิ้ง 41 - - - - 5 2 - 48 

อยู่ในสถานพินจิ 1 - - 7 - - - - 8 

เร่ร่อน 4 - - - - - - - 4 

ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส ์ 1 - - - - 1 - - 2 

ชนกลุ่มน้อย 1,825 - - 26 - 2 241 - 2,094 

ถูกท าร้าย 8 - - - - - - - 8 

ยากจน 64,393 17 - 176 - 799 871 114 66,370 

มีปัญหายาเสพติด 4 - - 43 - - 24 - 71 

ก าพร้า 150 - - - - 3 13 - 166 

อื่นๆ 94 - - - - - 59 - 153 

รวมเด็กด้อยโอกาส (คน) 66,545 17 - 302 - 810 1,210 114 68,998 

นักเรียนทั้งหมด (คน) 113,800 16,669 16,039 7,888 15,928 5,732 2,166 237 176,337 

คิดเป็นร้อยละ 58.47 0.10 0.00 3.83 0.00 14.13 55.86 48.10 39.13 

  

25,969

69,917

36,513

21,269

6,357
2,395

16,039

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ปวส. ระดับปริญญา
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          แผนภาพที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรี
จ าแนกตามสาเหตุ 

จากตารางที่ 3 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี 
มีนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา 68,998 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณา     
รายสังกัด พบว่า นักเรียนด้อยโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มากที่สุด 
ร้อยละ 58.47 รองลงมาคือ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. ร้อยละ 55.86 และสังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร้อยละ 48.10 ตามล าดับ  

 

 เมื่อพิจารณาตามสาเหตุของการด้อยโอกาส พบว่า มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจนมากที่สุด 
66,370 คน (ร้อยละ 96.19) รองลงมาคือ ปัญหาชนกลุ่มน้อย 2,094 คน (ร้อยละ 3.03) และปัญหาก าพร้า 
166 คน (ร้อยละ 0.24) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด และสัญชาติ 

สัญชาต ิ
สังกัด 

สพฐ. สช. สกอ. สอศ. กศน. อปท. สตร. พศ. รวม 

ไทย 99,883 16,641 13,686 7,701 15,059 5,572 1,136 227 160,097 
อินโดนีเซีย 1 - - - - - - - 1 
กัมพูชา 175 - - - - 1 1 - 177 
เกาหลีใต ้ 4 2 - - - - - - 6 
จีน 2 2 - - - - - - 4 
ปากีสถาน 2 - - - - - - - 2 
พม่า 9,655 15 21 58 434 133 536 - 10,852 
มาเลเซีย 3 - - - - 1 - - 4 
ลาว 232 - 3 4 28 1 5 - 273 
อินเดีย 1 - - - - - - - 711 
เนปาล 1 - - - - - - - 1,664 
ฟิลิปปินส ์ 13 3 - - - - - - 16 
มอญ - - 11 13 - - - -     24 
กระเหรี่ยง - - 14 8 - - - - 22 
ไม่ปรากฏสญัชาต ิ 2,733 6 - 83 146 13 236 2 3,219 
อื่นๆ 1,095 - - 21 251 11 252 8 1,638 
รวม ต่างสัญชาติ (คน) 13,917 28 49 187 859 160 1,030 10 16,240 
นักเรียนทั้งหมด (คน) 113,800 16,669 13,917 7,888 15,928 5,732 2,166 237 176,337 

คิดเป็นร้อยละ 12.23 0.17 0.35 2.37 5.39 2.79 47.55 4.22 9.21 
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แผนภาพที่ 4 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสัญชาติ 

 
จากตารางที่ 4 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด และสัญชาติ พบว่า 

จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนต่างสัญชาติ จ านวน 16,240 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อ
พิจารณารายสังกัด พบว่า สังกัดที่มีนักเรียนต่างสัญชาติมากที่สุด คือ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : 
รร.ตชด. ร้อยละ 47.55 รองลงมา คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร้อยละ 
12.23 และ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 
ร้อยละ 5.39 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาจ าแนกตามสัญชาติแล้ว พบว่า นักเรียนต่างสัญชาติไทยส่วนใหญ่ 
เป็นสัญชาติพม่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

นักเรียนสัญชาติไทย
90.79%

นักเรียนต่างสัญชาติ
9.21%
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ตารางท่ี  5 จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2559 จังหวัดกาญจนบุรี 

สาเหตุ ประเภทการศึกษา 

 

 

 

สายสามัญ สายอาชีพ ปริญญา รวม 
ฐานะยากจน 20 79 - 99 
มีปัญหาครอบครัว 25 49 - 74 
สมรส 32 15 - 47 
มีปัญหาในการปรับตัว 85 21 - 106 
ต้องคดี/ถูกจับ - 1 - 1 
เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ 8 24 - 32 
อพยพตามผู้ปกครอง 276 32 - 308 
หาเลี้ยงครอบครัว 13 46 - 59 
อื่นๆ 20 418 - 438 
รวมออกกลางคัน (คน) 479 685 - 1,164 
นักเรียนทั้งหมด (คน) 153,668 8,752 13,917 176,337 
อัตราออกกลางคัน 0.31 7.83 0.00 0.66 

 

           
         แผนภาพที่ 5 แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2559 จังหวัดกาญจนบุรี
จ าแนกตามประเภทการศึกษา 

จากตารางที่ 5 จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามประเภท
การศึกษา และสาเหตุ พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน  1,164 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66       
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามประเภทการศึกษา พบว่า ประเภทการศึกษาที่มีอัตราการออก
กลางคันมากที่สุด คือ สายอาชีพ ร้อยละ 7.83 และประเภทสามัญ ร้อยละ 0.31 ตามล าดับ ส าหรับสาเหตุ      
ที่ท าให้นักเรียนออกกลางคันมากที่สุด คือ อพยพตามผู้ปกครอง 

 
 
 
 

อัตราออกกลางคัน
0.31%

อัตราการคงอยู่
99.69%

สายสามัญ

อัตราออกกลางคัน
7.26%

อัตราการคงอยู่
92.74%

สายอาชีพ
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  ตารางท่ี  6  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสังกัด 
 

สังกัด 
จ านวนนักเรียน (คน) 

สิ้นปี
การศึกษา 

จบ
การศึกษา ซ้ าชั้น 

ไม่ศึกษา
ต่อ 

ศึกษา 
ต่อ 

1.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 8,888 8,883 5 - 10,742 

2.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 1,626 1,625 1 1 1,624 

3.กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) 

482 477 5 1 476 

4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) 228 224 4 48 176 

รวมท้ังสิ้น 11,225  11,209  15  52  11,159  

  อัตราการศึกษาต่อร้อยละ 99.55% 

 
 ตารางท่ี  7  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัด 
จ านวนนักเรียน (คน) 

สิ้นปี
การศึกษา 

จบ
การศึกษา ซ้ าชั้น 

ไม่ศึกษา
ต่อ 

ศึกษา
ต่อ 

1.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 6,977 6,977 - 367 6,610 

2.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 281 281 - - 281 

3. กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) 

235 224 11 6 218 

4.ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 41 38 3 4 34 

รวมท้ังสิ้น 7,534 7,520 14 377 7,143 

  อัตราการศึกษาต่อร้อยละ 94.99% 
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  ตารางท่ี  8  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสังกัด 

  

สังกัด 
จ านวนนักเรียน (คน) 

สิ้นปี
การศึกษา 

จบ
การศึกษา ซ้ าชั้น 

ไม่ศึกษา
ต่อ 

ศึกษา
ต่อ 

1.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 3,525 3,525 - 331 3,194 

2.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 1,626 1,625 1 1 1,624 

3. กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) 

110 108 2 8 100 

4.ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 4 4 - - 4 

รวมท้ังสิ้น 5,265 5,262 3 340 4,922 

  อัตราการศึกษาต่อร้อยละ 93.54% 
 

 

 

 

แผนภาพที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา และศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
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    ตารางท่ี  9  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สายอาชีพ ปีการศึกษา 2559 
 
 

สังกัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

จ านวนนักเรียน (คน) 

สิ้นปี
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

สิ้นปี
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

  1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบรุ ี 547 257 283 247 

  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุี 300 300 249 249 

  3. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุร ี 259 224 248 237 

  4. วิทยาลัยสารพดัช่างกาญจนบรุี 89 89 54 54 

  5. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 75 75 22 22 

  6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

53 45 58 53 

  7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบรหิารธรุกิจ
กาญจนบุร ี

95 95 90 90 

  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบรหิารธรุกิจ
กาญจนบุร ี

20 20 45 45 

รวมท้ังสิ้น 1438 1105 1049 997 
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 2 ด้านคุณภาพการศึกษา 

 

ตารางท่ี 10  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  

            ปีการศึกษา 2558 – 2559 

 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

หลัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ปี 
การศึกษา

2558 

ปี 
การศึกษา 

2559 

+เพิ่ม/ 

-ลด 

ปี 
การศึกษา

2558 

ปี 
การศึกษา

2559 

+เพิ่ม/ 

-ลด 

ปี 
การศึกษา  

2558 

ปี 
การศึกษา

2559 

+เพิ่ม/ 

-ลด 

ภาษาไทย 47.81 47.13 -0.68 40.05 43.56 +3.51 42.54 43.02 +0.48 

สังคมศึกษา 48.74 42.94 -5.80 43.96 47.32 +3.36 37.46 29.70 -7.76 

ภาษาอังกฤษ 38.20 31.49 -6.71 28.30 30.61 +2.31 20.36 25.05 +4.69 

คณิตศาสตร์ 40.95 34.03 -6.92 30.95 26.90 -4.05 19.75 20.66 +0.91 

วิทยาศาสตร์ 41.86 40.98 -0.88 34.73 33.78 -0.95 30.67 26.90 -3.77 

รวมเฉลี่ย 43.51 39.31 -4.20 35.21 36.44 +1.23 30.16 29.06 -1.10 

 

            
 
แผนภาพที่ 6-1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 กับ  
ปีการศึกษา 2559  
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แผนภาพที่ 6-2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 กับ  
ปีการศึกษา 2559  
 

         
 

แผนภาพที่ 6-3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 กับ  
ปีการศึกษา 2559 
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แผนภาพที่ 6-4   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2559  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 

 

 

                   

แผนภาพที ่6-5   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2559  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
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แผนภาพที ่6-6   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2559  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 

 

ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 3  
          (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ าแนกรายวิชา 

 
 
 

รายวิชา 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) 

ปี
การศึกษา

2558 

ปี
การศึกษา

2559 

+เพ่ิม/-ลด ปี
การศึกษา

2558 

ปี
การศึกษา

2559 

+เพ่ิม/-
ลด 

ภาษาบาล ี 32.39 39.48 +7.09 49.43 46.92 -2.51 

ธรรม 36.74 37.39 +0.65 36.57 41.92 +5.35 

พุทธประวัต ิ 37.79 37.60 -0.19 62.15 58.67 -3.48 

วินัย 38.38 43.26 +4.88 44.72 45.59 0.87 

รวมเฉลี่ย 37.27 39.43 +2.16 43.40 48.27 +4.87 

 

 
 
 



23 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                                                    แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

                             
 

แผนภาพที่ 7-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 3 
                    (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จ าแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559 
 

                      
แผนภาพที่ 7-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 4 
            (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จ าแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559 
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แผนภาพที่ 7-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ปีการศึกษา 2559 
                  ชว่งชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จ าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
 

              
 
แผนภาพที่ 7-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ปีการศึกษา2559  
                   ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จ าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้น   
              ประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559  
              จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
แผนภาพที่ 8-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
                       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 กับ  
                       ปีการศึกษา 2559 

กลุม่สาระ 

การเรียนรู้หลกั 

ป.6 ม.3 ม.6 
ปีการศกึษา +เพ่ิม/ 

-ลด 

ปีการศกึษา +เพ่ิม/ 

-ลด 

ปีการศกึษา +เพ่ิม/ 

-ลด 
2558 2559 2558 2559 2558 2559 

ทักษะการเรียนรู้ 36.48 41.79 +5.31 44.73 39.35 -5.38 34.19 38.54 +4.35 

ความรู้พื้นฐาน 30.00 42.70 +12.70 33.48 31.08 -2.40 26.79 34.01 +7.22 

การประกอบอาชีพ 41.95 36.01 -5.94 35.97 42.22 +6.25 35.74 26.79 -8.95 

ทักษะการด าเนินชีวิต 45.71 47.46 +1.75 47.64 47.25 -0.39 41.81 33.77 -8.04 

การพัฒนาสังคม 40.19 45.22 +5.03 37.21 36.39 -0.82 27.31 36.55 9.24 

รวมเฉลี่ย 38.87 42.64 +3.77 39.81 39.26 -0.55 33.17 33.93 0.76 
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แผนภาพที่ 8-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 กับ  
                     ปีการศึกษา 2559 

                   

แผนภาพที่ 8-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 กับ  

     ปีการศึกษา 2559 
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แผนภาพที่ 8-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 

 

 

         

แผนภาพที่ 8-5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 

 

0
10
20
30
40
50
60

ทักษะการ
เรียนรู้

ความรู้
พ้ืนฐาน

การ
ประกอบ
อาชีพ

ทักษะการ
ด าเนิน
ชีวิต

การ
พัฒนา
สังคม

ป.6 รวมเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.79 42.70 36.01 47.46 45.22
ป.6 รวมเฉลี่ยระดับประเทศ 39.8 35.47 38.41 53.61 43.79

ชั้น ป.6
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แผนภาพที่ 8-6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
 
 
แผนภาพที่ 13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)  

        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
        จ าแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช. คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวส. 

ปี 
การศึกษา

2558 

ปี 
การศึกษา

2559 

+เพ่ิม/     
-ลด 

ปี 
การศึกษา

2558 

ปี 
การศึกษา

2559 

+เพ่ิม/    
-ลด 

ความรู้พื้นฐานท่ัวไป 42.05 36.33 -5.72 40.88 35.86 -5.02 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 37.70 41.37 +3.67 38.72 39.54 +0.82 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 33.60 36.84 +3.24 28.47 36.54 +8.07 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวติ 54.60 56.30 +1.70 57.68 53.97 -3.71 

ทักษะการจัดการอาชีพ 42.22 44.37 +2.15 35.58 41.65 +6.07 

รวมคะแนนเฉลี่ย 42.02 43.04 +1.02 40.68 42.92 +2.24 
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แผนภาพที ่9-1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)  
            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ าแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559 
 

          
  

แผนภาพที ่9-2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)  
           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ าแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2558  
           กับ ปีการศึกษา 2559 
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แผนภาพที่ 9-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
 
 
 

                  
 
แผนภาพที่ 9-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชวีศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559  
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงานของ 
ส านักงาน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 จากการก ากับติดตาม ประเมินการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) สรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
     1.1 มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด เพื่อใช้ในวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงาน การติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     1.2 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ทาง 
Website ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
     1.3 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศพร้อมวิเคราะห์และ
ประมวลผล เพ่ือน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศให้  
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     1.4 มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารในปีต่อไป 
     ผลด าเนินงาน  
         มีข้อมูลสสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่ทาง Website 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  2.การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
   1.1 มีการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สภาวการณ์และบริบทด้านการศึกษาในพ้ืนที่ ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาของจังหวัด ทิศทาง แนวโน้มของ  
การจัดการศึกษารวมถึงความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เรียนและภาคประชาสังคมในจังหวัด  
    1.2 มีการจัดประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน 
    1.3 น าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่านมาทบทวนแล้ว 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
    1.4 จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    1.5 มีการเผยแพร่เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทาง 
Website ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
    การด าเนนิงาน  
        1) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
        2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
        3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
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        4) แผนพัฒนาการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับทบทวน 
  3. มีการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     3.1 โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
     3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
     3.3 โครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อ 
                        3.4 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส าหรับใช้ในงานพระราชพิธี 
     3.5 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 
              3.6 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.7 โครงการสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 

   3.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่เป็นเลิศ        
               3.9 โครงการส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการน า PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน  
     3.10 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                        3.11 โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Expericnce) ของนักเรียน                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี   
  4.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษา 
     4.1 มีการมอบหมายศึกษานิเทศก์เป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนโดย
การสุ่มตรวจ ติดตาม ในแต่ละอ าเภอตามสัดส่วนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
     4.2 มีการวางแผนการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา การประสานงานระหว่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น 
     4.3 มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด 
     4.4 มีการสรุป และรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
  ผลการด าเนินงาน 
     รายงานการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

       



 

 
 

 

ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศกึษาของจังหวัด 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
 

1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
ด าเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
สาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อง
มุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่ างประเทศ เศรษฐกิจ  สั งคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาส ตร์และเทคโน โลยี  การพลั งงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 วิสัยทัศน์   
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ      
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 

    เป้าหมาย 
           1. ความม่ันคง 
       1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่     
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน    
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
     2. ความม่ังคั่ง    
       2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
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      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
     3. ความย่ังยืน    
       3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
        3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
       3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  วัตถุประสงค์  
        1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
      2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
        3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
      4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
      2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    

2. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 

    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2  ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ 
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึง       
ถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
      วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
    นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  

   นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

              1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
    นโยบายที่ 2  สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
                2.4  ส่งเสริมให ้ประชาชนเกิดความรู ้ส ึกเป ็นส ่วนหนึ ่งของชาต ิ อยู ่ร ่วมก ัน              

อย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
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        นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
                  ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป  มี 13 นโยบาย มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา  5  นโยบาย ดังนี ้
        นโยบายที่ 8  เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
     นโยบายที่ 9  เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
     นโยบายที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
     นโยบายที่ 11  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     นโยบายที่ 12  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร       

3. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557    
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มี  
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  โดยมีนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

      นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ           
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
        นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนัดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล 
          นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
            นโยบายท่ี 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม              
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
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         นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ 
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดย
จะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
         นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
         นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
         นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
        นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ            
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม          
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

      นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
         นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
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4. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ       
แนวทางการพัฒนาการศึกษาส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์  
                    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชี วิต           
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” 

   วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ      
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ  3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม               
รู้รักสามัคคีและ ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษ า
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน  
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่  
   1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  
   2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
   3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
   4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
   5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ  
   6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
   8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

   โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
            1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม ่
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีเป้าหมาย ดังนี้  
   2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
   2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน   
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                 
มีเป้าหมาย ดังนี้  
   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ  สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้        
ตามหลักสูตร อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
   3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
   3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
   3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
   3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                      
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
   4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
           5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต           
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
   6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  
   6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่  
   6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ 
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
   6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ           
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    

5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

      กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12   
(พ.ศ. 2560–2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคตซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                
ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท และ            
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา               
ที่มุ่ งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                 
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า  
ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 4 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

               วิสัยทัศน์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี น าสู่อาชีพ บนพื้นฐานความเป็นไทย              
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 พันธกิจ 
                      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
      2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสู่มาตรฐานสากล 
       3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 
      4. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
       5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ 

 1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ 
 4. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ 
       1. การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       2. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
       3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. การส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
       5. การส่งเสริม ผลิต และพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
       6. การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 มาตรการ/จุดเน้น 
                       1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
  4.เร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับ 

การพัฒนาประเทศ 
  7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนางาน 

และพัฒนาประเทศ 
  8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  9.สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  10.ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือจัดการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการศึกษา 

 
 



42 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี      แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 

 วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 

      “เมืองแห่งความสุข  การท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 

 พันธกิจ 

    1.พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
    2.เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
    3.สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
    4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพ             
การบริหารจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย  
    5.จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร                  
เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
    6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    7.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้า
ภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
    8.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

 เป้าประสงค์รวม 
     1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตลอดจนประชาชน
หรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข     
ในกาญจนบรุ ี
     2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความ
ปลอดภัย 
     3.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร
แบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดพ้ืนที่
การเกษตร (Zoning) อย่างเหมาะสม 
     4.จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่
เศรษฐกิจฐานรากในระบบครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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          ส่วนที่ 3 
  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

                    ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัดอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม               
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ (Mission)  

              1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคม         
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
              2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 

    3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ                 
    4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ค่านิยมองค์การ (Core Values) 

                     ท างานเป็นทีม  ซื่อสัตย์  มีน  าใจ  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   

 

เป้าประสงค์ (Goal)      

    1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

    2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพื นที่ชายแดน 

    3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์(Strategies)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื นที่ชายแดน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
                                  พัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   

 



45 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน   

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
 

1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้              
ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและ              
การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

 
n/a 

 
100 

   2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมขึ น n/a 5 
   3) ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา               
ที่ฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมิน
ทุกระดับ 

 
n/a 

 
80 

1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
   4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ  

 
n/a 

 
100 

   5) ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั งรัฐและเอกชน มี
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด              

n/a 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 

2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   6) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ อาชีพ               
ระยะสั น สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

 
n/a 

 
80 

   7) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ น 

n/a 20 

   8) ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
สื่อ เทคโนโลยีที่มีการน าไปใช้เพ่ืออ้างอิง และ/หรือต่อยอดเพ่ิมขึ น 

 
n/a 

 
10 

   9) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ 
ด้านอาชีพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
n/a 

 
80 

2.2 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  10) ร้อยละของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

 
n/a 

 
100 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
 

3.1 ผู้เรียนมคีวามรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะท่ีได้มาตรฐาน เต็มตามศักยภาพ 
     11) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษา
ขั นพื นฐาน (O-NET, B-NET และ V-NET) เพ่ิมขึ น                    
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 

  

           11.1) ผลการทดสอบ O-NET   
                   ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 39.31 42.31 
                   ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 36.44 39.44 
                   ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 29.06 32.06 
           11.2) ผลการทดสอบ B-NET   
                   ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 39.43 42.43 
                   ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 48.04 51.27 
           11.3) ผลการทดสอบ V–NET   
                   ระดับชั น ปวช. 43.04 46.04 
                   ระดับชั น ปวส. 42.92 45.92 
     12) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

  

           ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 42.64 45.64 
           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 39.26 42.26 
           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 33.93 40.00 
     13) อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับ                  
การศึกษาขั นพื นฐานในจังหวัดลดลง 

n/a 4 

     14) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ            
การใช้เทคโนโลยี (ICT) เพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพ             
อย่างรู้เท่าทัน  

n/a 80 

3.2 ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนของจังหวัด 
      15) จ านวนหลักสูตรท้องถิ่นท่ีพัฒนาขึ นสอดคล้อง เหมาะสม
กับการพัฒนาผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (โรงเรียนละ 1 หลักสูตร) 

n/a 38 

      16) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่นสู่พื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัวและชุมชนได้ 
 

n/a 80 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
 

5.1 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
     20) ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียน      
การศึกษาภาคบังคับ 

n/a 100 

     21) อัตราการออกกลางคันลดลง 0.33 0.20 
     22) สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท                
สายสามัญต่ออาชีวศึกษา   

66 : 34 63 : 37 

     23) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเตอร์เน็ต                  
ความเร็วสูงขั นต่ า 30 Mbps. 

n/a 60 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
 

4.1 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     17) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้าง
ความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

n/a 90 

     18) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

n/a 100 

4.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     19) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต                 
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

n/a 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
 

หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    24) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์                
การประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 

n/a 10 

    25) จ านวนภาคี เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด พัฒนา 
และส่งเสริมการศึกษา 

  

    26) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ทันสมัย และต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

n/a 100 

    27) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 

n/a 90 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 

โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ  

 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการพร้อมทั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้ดังนี้ 
 



งบประมาณท่ีเสนอ งบจาก
ตามโครงการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน หน่วยงานอ่ืน ๆ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ

1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติกำร       64,000 -                64,000 -                -           -              -                64,000 นโยบำยและแผน นำงวันทนีย์  ขำวผ่อง

2 เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 61,000 -                61,000 -                -           -              -                61,000 บริหำรงำนบุคคล นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม

3 ตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์      145,500 -                145,500 -                -           -              -                145,500 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำยชำลี ส ำรองทรัพย์ 

4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรีตำมนโยบำย 2,503,000 785,560 -                 -                -           -              -                785,560 อ ำนวยกำร นำงพรทิพย์  สันทัด

5 ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนและติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินท่ีได้รับกำรอุดหนุนส ำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน 

30,000 30,000 -                 
-                -           -              -                30,000 ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน นำงชัฎชรี  มริภัณณฎี

6 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

33,000 -                -                 33,000 -           -              -                
33,000 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำยชำลี ส ำรองทรัพย์ 

7 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 20,000 -                20,000 -                -           -              -                20,000 พัฒนำกำรศึกษำ นำงสุธินันท์  พูลสมบัติ
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8 ประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี (เบิกแทนกัน) 1,964,900 400,000 -                 -                -           -              

-                
400,000 บริหำรงำนบุคคล นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม

9 จัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 45,000 25,000       -                 -                -           20,000      -                45,000 พัฒนำกำรศึกษำ นำงสำววิไลรัตน์  คันธำวัฒน์

10 จัดงำนวันครู 116,100 -                -                 -                -           -              78,000 78,000 อ ำนวยกำร นำงพรทิพย์  สันทัด

11 พัฒนำคุณภำพครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือยกระดับ O-NET 237,000 -                237,000 -                -           -              -                237,000 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำงภิญญดำ  รัตนพนังสกุล 

นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำยชำลี ส ำรองทรัพย์ 

ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน นำงภิญญดำ  รัตนพนังสกุล 

13 ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี 30,000 -                30,000        -                -           -              -                30,000 ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน นำงภิญญดำ  รัตนพนังสกุล 

       แผนงานบูรณาการ

14 ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 1,200,000 -                1,200,000 -                -           -              1,200,000 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำงวำรินทร์ สุขกุล 

15 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (อนุบำล 1 – 3) 640,000 -                640,000 -                -           -              640,000 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำงพิชญำภัค อำรีรอบ

16 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 2,106,600 -                -                 -                -           2,106,600 2,106,600 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำงสำวถวิล  หวังกุ่ม 

-                -           -              -                146,00012 พัฒนำคุณภำพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี 146,000 -                146,000

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

       แผนงานพ้ืนฐาน

งบ สป.ศธ.
งบจังหวัด รวมท่ี แผนงาน/โครงการ



งบประมาณท่ีเสนอ งบจาก
ตามโครงการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน หน่วยงานอ่ืน ๆ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงบ สป.ศธ.
งบจังหวัด รวมท่ี แผนงาน/โครงการ

       งาน/โครงการ ท่ีอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ

17 ขับเคล่ือนกำรพัฒนำโรงเรียนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำร PLC 
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมสู่ควำมย่ังยืน 588,200 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำงวรำภรณ์  เนำวรำช

18 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ เน่ืองในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  66  พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561
                             

150,000 ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

19 จิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 16,000 ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

20 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพิจำรณำคัดเลือกฯ ตรวจเย่ียม ก ำกับติดตำม ดูแลนักเรียน
ทุนกำรศึกษำต่ำงๆ                                             92,280 พัฒนำกำรศึกษำ นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์ 

21 สรรหำและบรรจุแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 725,300 บริหำรงำนบุคคล นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม

22 พัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 252,400 อ ำนวยกำร นำงพรทิพย์  สันทัด

23 ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้สู่นวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ    303,400 นิเทศ ติดตำมฯ นำงสำวถวิล  หวังกุ่ม 
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24 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ “โรงเรียนคุณธรรม” 500,000 ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

25 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  34,800 ตรวจสอบภำยใน นำงสำวปรำณี  ทองสุทธำ

26 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี 108,800 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล นำยชำลี ส ำรองทรัพย์ 

27 จัดต้ังศูนย์เสมำรักษ์เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียน
นักศึกษำ 390,000 ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

28 ส่งเสริมประสิทธิภำพระบบบริหำรกำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 68,420 อ ำนวยกำร นำงพรทิพย์  สันทัด

29 อบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือหลักสูตรวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญและลูกเสือสำมัญ
รุ่นใหญ่ ข้ันควำมรู้ช้ันสูง (A.T.C.)        
                                             

650,000
ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน

นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

30 กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลท้ังระบบ 43,240 บริหำรงำนบุคคล นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม

31 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 34,800 พัฒนำกำรศึกษำ นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์ 

รวมท้ังส้ิน 12,841,740 1,240,560 2,543,500 33,000 0 2,126,600 78,000 6,021,660
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โครงการ     จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี              
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำธิบำล              
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงวันทนีย์  ขำวผ่อง   นำงสำวพรทิพำ  โพธิ์พำนิช  นำงอังคณำ วิสุทธำกร 
   นำยสำธิต  ปุ้งโพธิ์   และนำงสำวอิสรียำ  หมั่นดี 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

   ตำมพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มำตรำ 9 ก ำหนดไว้ว่ำกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ คือ (1) 
ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่
จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
ภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกรทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยอ ำนำจหน้ำที่ข้อหนึ่งมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 
(2) คือ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  จึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรีที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของรัฐบำลและบริบทของพ้ืนที่  เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี และของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
โดยน ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดในทุกด้ำนและเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล 
 

2. วัตถุประสงค์    

 2.1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ด้ำนปริมำณและด้ำนคุณภำพ โดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน 30 คน 2 วัน 
  2.2 ทบทวนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี จ ำนวน 60 คน  4 วัน 
 2.3 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  จ ำนวน 30 คน   
2 วัน 
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3. เป้าหมาย    
     3.1 มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
น ำไปใช้ในกำรวำงแผนบริหำรกำรศึกษำได้ 
     3.2 มีกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน       
ทั้งภำครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
     3.3 มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
ของจังหวัด 
1) วิเครำะห์ ออกแบบตำรำงกำร
จัดเก็บข้อมูล 
2) ประสำนงำนกำรเก็บข้อมูล 
3) ตรวจสอบ บันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล 
4) จัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ
เพ่ือเผยแพรและใช้ประโยชน์ 
5) เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศทำง 
website ของหน่วยงำน 
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดและจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัด ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด (ฉบับจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
 

30 คน 
2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 คน 
4 วัน 
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        รายละเอียดกิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์
ชำติ นโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร    
จัดท ำแผนฯ 
3) จัดประชุมกลั่นกรองร่ำงแผนฯ 
4) น ำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของจังหวัดต่อ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ  
5) น ำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของจังหวัดต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
(กศจ.) เห็นชอบ 
6) จัดท ำเอกสำรแผนทั้ง 2 ฉบับ 
เพ่ือเผยแพร่ 
7) จัดส่งเอกสำรแผนฯ ทั้ง 2 ฉบับ 
ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และ
เผยแพร่ทำง website ของ
หน่วยงำน 
8) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี 
9) น ำเสนอแผนฯ ต่อศึกษำธิกำร
จังหวัดเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  
10) จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติ
รำชกำร จัดส่งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ทำง 
website 
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        รายละเอียดกิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด (ฉบับจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ) 
และทบทวนจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ของ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 
1) ศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์
ชำติ นโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนฯ 
3)จัดประชุมกลั่นกรองฯ 
4) น ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรเสนอต่อ
ผู้บริหำรหน่วยงำนเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ 
5.จัดท ำเอกสำรแผน เพ่ือเผยแพร่ 

30 คน 
2 วัน 

            

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น    64,000     บำท 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
ของจังหวัด 
1) ค่ำอำหำรว่ำง (20 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 

 
 
- 

 
 

2,800 

 
 
- 

 
 

2,800 

2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน x 120 บำท x 2 มื้อ) - 4,800 - 4,800 
3) ค่ำถ่ำยเอกสำร 

 
- 2,800 - 2,800 
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กิจกรรม งบประมาณ รวม 
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

กิจกรรมที ่ 2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

    

1) ค่ำอำหำรว่ำง (40 คน x 35 บำท x 6 มื้อ) - 8,400 - 8,400 
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (40 คน x 120 บำท x 3 มื้อ) - 14,400 - 14,400 
3) ค่ำถ่ำยเอกสำร - 4,000 - 4,000 

กิจกรรมที ่3 จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

    

1) ค่ำอำหำรว่ำง (40 คน x 35 บำท x 6 มื้อ) - 8,400 - 8,400 
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (40 คน x 120 บำท x 3 มื้อ) - 14,400 - 14,400 
3) ค่ำถ่ำยเอกสำร - 4,000 - 4,000 

รวมทั้งสิ้น        - 64,000 - 64,000 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
1.หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำนมี
ฐำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกรศึกษำของจังหวัด
ที่ครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2.หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีแผนส ำหรับใช้ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

กำรสอบถำม แบบสอบถำม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงำน จัดท ำแผน 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
 และกรอบนโยบำยด้ำนกำรศึกษำทุกระดับ 

 
กำรสอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    7.1 หน่วยงำนมีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถใช้ในกำรวำงแผน

บริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    7.2 หน่วยงำนมีแผนที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
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โครงการ     เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี             
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม 
ลักษณะโครงการ    ใหม่  
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤศจิกายน 2560 

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

1. หลักการและเหตุผล 

                ปัจจุบันการพัฒนางานในด้านต่างๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับแผนพัฒนาระดับประเทศ
ในการสร้างก าลังคนเป็นไปอย่างเร่งด่วน และสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  
ส านักศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการท าให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความ
พร้อมไม่เฉพาะเรื่องความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเท่านั้น แต่รวมถึงการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน มีจิตส านึก
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและแผ่นดิน สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์     
มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละและไม่กระท าการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ            
อันเนื่องมาจากอ านาจหน้าที่ที่ตนได้รับ น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์    

     2.1 เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ดุลยพินิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

     2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการป้องปรามการทุจริต ลดความผิดทางวินัย 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  

     2.3 เพ่ือให้บุคลากรได้รู้ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ      
ประเภทต่าง ๆ   

    2.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ      
ของทางราชการ  

3. เป้าหมาย   

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 33 คน 2 วัน  

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สามารถเป็นผู้น าด้านการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตส าหรับข้าราชการ และสามารถปฏิบัติการด้านการเบิก
จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
                    2) ความรู้ความเข้าใจ มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของงานและจิตส านึกไทยไม่โกงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ทางราชการ  

33 คน 
1 วัน 

            

กิจกรรมที่ 2 การประชุมส่งเสริม
และป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

33 คน 
1 วัน 

            

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

33 คน 
 

            

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  61,000   บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2       
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  
    (1 คน x 6 ช.ม.x 1,200 บาท) 

7,200 - - 7,200 

2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน   
    (1 คน x 6 ช.ม.x 600 บาท) 

3,600 - - 3,600 

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - 1,200 - 1,200 
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 40 คน x 4 มื้อ) - 8,000 - 8,000 
5) ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท x 40 คน x 2 มื้อ) - 24,000 - 24,000 
6) ค่าวัสดุ - - 17,000 17,000 

รวมทั้งสิ้น 10,800 33,200 17,000 61,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสอบ 

การรายงาน 
แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติการเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนด 

ประเมินความพึงพอใจ 
สอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางการปฏิบัติที่ดเีกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           7.2 บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ
ของทางราชการได้ ส่งผลต่อต่อระบบบริหารการจัดการการเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ              ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์        
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่  6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชาลี ส ารองทรัพย์ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561  
                                            --------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

              ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้มี
การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด       
ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีบทบาทหน้าที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ผู้รับการตรวจ และ ปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

   กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สะเต็มศึกษา (STEM Education) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-Net โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การพัฒนาครู โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โครงการโรงเรียนประชารัฐ การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาโรงเรียน ICU และอาชีวศึกษาเป็นเลิศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี              
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต น าไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  2.1 เพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
   2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
   2.3 เพ่ือรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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3.เป้ามาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
      1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 50 เล่ม 
      2) การนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ในหน่วยงานจัดการศึกษาระดับ

จังหวัด รวม 13 อ าเภอ ทุกสังกัด รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
      3) รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 50 เล่ม 

 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับ  

การตรวจราชการทุกระดับ 
      2) ข้อมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีความครอบคลุม       

ทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4.การด าเนินงาน 

รายลเอียดกิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.

60
 

ธ.ค
.6

0 
ม.

ค.
61

 
ก.

พ.
61

 
มี.

ค.
61

 
เม

.ย
.61

 
พ.

ค.
61

 
มิ.

ย.
61

 
ก.

ค.
61

 
ส.

ค.
61

 
ก.

ย.
61

 

1.ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  
- วางแผนการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

20 คน 
10 ครั้ง 

            

2. ประชุมจัดท าแผนตรวจราชการ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
- วางแผนการพิจารณาแนวทาง 
ติดตาม 
- จัดท าแผนการตรวจราชการ 

30 คน 
2 วัน 

            

3. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
-มอบหมายศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่ 
สุ่มติดตาม ตรวจสอบ (recheck) 

20 คน 
 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสะท้อนข้อมูล 
(After Action Review : AAR) 
จัดท าสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

20 คน 
3 วัน 
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5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  145,500  บาท  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ  รวม 

(บาท) ค่า     
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
จ านวน 20 คน 10 ครั้ง 
 1) อาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 10 มื้อ)   
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คนx 35 บาทx20 มื้อ) 

 
 
- 
- 

 
 

24,000 
14,000 

 
 
- 
- 

 
 

24,000 
14,000 

2. ประชุมจัดท าแผนตรวจราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 1) อาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
 3) ค่าจัดจ้างท าแผนการตรวจราชการ ปกสี่สี  
(50 เล่ม x 120 บาท) 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

7,200 
4,200 

 
6,000 

 
 
- 
- 
 
- 

 

 
 

7,200 
4,200 

 
6,000 

3. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 1) ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง  
 3) ค่าท่ีพัก 
 4) ค่าจัดจ้างท าเอกสารเครื่องมือการติตาม  

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
20,000 
20,000 
 4,000 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
20,000 
20,000 
 4,000 

4. ประชุมสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) 
จัดท าสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา จ านวน 30 คน 3 วัน 
  1) อาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 3 มื้อ) 
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
  3) ค่าจัดจ้างท าแผนการตรวจราชการ 
 (50 เล่ม x 180 บาท) 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

10,800 
 

6,300 
 

9,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

10,800 
 

6,300 
 

9,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 145,500 - 145,500 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (output) 

   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

 
แบบติดตามตรวจราชการ  

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. สถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
2. มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  

 
 แบบติดตามตรวจราชการ  
 แผนการตรวจราชการ 
 รายงานการตรวจราชการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
7.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเอกสาร เครื่องมือ ข้อมูลสารสนเทศแนวทางการ

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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โครงการ      ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีตามนโยบาย                  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรทิพย์ สันทัด    นายเจริญพงศ์ แสงโสม 
                                นางสาวสะใบแพร สอนโสม   และนางสาวอรอุมา พันแสงทอง  
ลักษณะโครงการ     ใหม ่  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

             ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา  และตามประกาศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2560  
ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น  8 กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มอ านวยการ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  และหน่วยตรวจสอบภายใน      
โดยได้ก าหนดภารกิจของแต่ละกลุ่มงานตามประกาศ  นั้น    

    เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา               
ทุกระดับและทุกประเภท ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดกระบวนการ       
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์    

              2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              2.2 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 

             1) บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 8 กลุ่ม  
      2) หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี 

3.2 เชิงคุณภาพ 

      1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามภารกิจหลัก      
และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
      2) หน่วยงานทางการศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี มีการบริหาร         
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล และนโยบาย     
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 



64 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                                                    แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1.ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเงินและพัสดุ เพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

8 กลุ่ม 
45 คน 

            

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผน   
และประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

8 กลุ่ม  
 20.คน 

            

3.ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่าย     

 
 

            

4.ติดตามผล สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

             

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   จ านวน  2,503,000  บาท รายละเอียด ดังนี้  

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     
   ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

    

  1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ - 50,000 - 50,000 
  2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง - 50,000 - 50,000 
  3) ค่าซ่อมครุภัณฑ์ - 50,000 - 50,000 
  4) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 75,000 - 75,000 
  5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 150,000 - 150,000 
  6) ค่าวัสดุส านักงาน - - 350,000 350,000 
  7) ค่าวัสดุยานพาหนะ - 50,000 - 50,000 
  8) ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า - 840,000 - 840,000 
  9) ค่าบริการการใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต - 80,000 - 80,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

10) ค่าบริการการจัดส่งทางไปรษณีย์ - 75,000 - 75,000 
11) ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) - 297,000 - 297,000 
12) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์    
พนักงานท าความสะอาด) 

- 336,000 - 336,000 

13) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   - 100,000 - 100,000 
รวมทั้งสิ้น - 2,153,000 350,000 2,503,000 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.ร้อยละของการส่งเสริม สนับสนุน การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในระดับ
จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละความส าเร็จของการเบิก 
จ่ายเงิน เป็นไปตามแผน 

1.ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
2.ตรวจสอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
2.การตรวจสอบในระบบ  
GFMIS 

   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

            หน่วยงาสนทางการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการในการท างานด้าน
การศึกษาร่วมกัน ส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้บทบาทภารกิจของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ 
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งาน/โครงการ             ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนและติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้รับกำรอุดหนุน 
                      ส ำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล                     
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงชัฎชรี  มริภัณณฎ ี
ลักษณะโครงการ    ใหม ่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภำคม – กันยำยน 2561 

--------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

        ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรำยบุคคล พ.ศ.2558 ซึ่งรัฐบำลสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลให้กั บนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประเภทสำมัญศึกษำ เพ่ือ
บริหำรจัดกำร ด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียน  จ ำนวน 70 %  โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  เป็นผู้ดูแลในเรื่องกำรก ำกับ ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของ
โรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

             ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงได้ด ำเนินกำรตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนและติดตำมกำรใช้
จ่ำยเงินที่ได้รับกำรอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนรำยบุคคล  เงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรเสริม(นม)  เงินอุดหนุนโครงกำร
อำหำรกลำงวัน  ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนแต่ละระดับของโรงเรียนเอกชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง  เป็นไป
ตำมระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ   
 

2. วัตถุประสงค์    

 2.1 เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และข้อมูลอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเอกชน  
เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำ และใช้เป็นข้อมูลในกำรค ำนวณเงินอุดหนุนประเภทต่ำง ๆ 
       2.2  เพ่ือรับทรำบข้อมูลและเอกสำรที่ด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ ทุกประเภท เป็นไปตำมระเบียบ 
แนวปฏิบัติ ที่ก ำหนด อย่ำงถูกต้อง 

 2.3 เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
และหำทำงช่วยเหลือแก้ไข 

      

3. เป้าหมาย   
 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เงินอุดหนุน 

      เชิงปริมาณ 
                    1.โรงเรียนเอกชนในสังกัดได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมจ ำนวนนักเรียน  ณ  10  มิถุนำยน  
2561 จ ำนวน  23  โรงเรียน 
                    2.บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรอุดหนุน ฯ จ ำนวน  46  คน  
       เชิงคุณภาพ   

       1.ได้ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
2.บุคลำกร ในโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่รับผิดชอบงำนด้ำนอุดหนุน และงำนข้อมูล 

สำรสนเทศ  ได้รับควำมรู้ ควำมเช้ำใจ ในกำรด ำเนินงำน อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน  
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กิจกรรมที่ 2  การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 

       เชิงปริมาณ    

โรงเรียนเอกชนได้รับกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน จ ำนวน  23  โรงเรียน 

      เชิงคุณภาพ 

1.ได้ข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ 
และแนวปฏิบัติ 

2.บุคลำกรผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบชัดเจนขึ้น  
ท ำให้งำนที่ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบ และมีคุณภำพ 

4. การด าเนินงาน  

รำยละเอียดกิจกรรม เป้ำหมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ต.

ค.
 6

0 

พ.
ย. 

60
 

ธ.ค
. 6

0 
ม.

ค.
 6

1 
ก.พ

. 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย.

 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย. 

61
 

ก.ค
. 6

1 
ส.ค

. 6
1 

ก.ย
. 6

1 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบจ ำนวน
นักเรียนที่มีสิทธิเงินอุดหนุน 

23 ร.ร             

1) ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน              
2) จัดท ำเครื่องมือในกำรตรวจสอบ              
3) แจ้ง ร.ร.เพ่ือรับกำรตรวจสอบ              
4) ด ำเนินกำรออกตรวจ              
5) สรุปและรำยงำนผล              
กิจกรรมที่ 2 กำรตรวจสอบติดตำม
กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 

  23 ร.ร.             

1) ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน              
2) จัดท ำเครื่องมือในกำรตรวจสอบ              
3) แจ้ง ร.ร.เพ่ือรับกำรตรวจสอบ              
4) ด ำเนินกำรออกตรวจ              
5) สรุปและรำยงำนผล              
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น   33,000   บำท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กำรตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนและติดตำมกำรใช้เงินอุดหนุน
ของโรงเรียน 

    

1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (120 บำท X 5 คน X 16 วัน)    - 9,600 - 9,600 
2. ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (240 บำท X 5 คน X 6 วัน)       - 7,200 - 7,200 
3. ค่ำพำหนะ   - 4,200 - 4,200 
4. ค่ำท่ีพัก  (700 บำท x 5 คน x 2 คืน)      - 7,000 - 7,000 
5. ค่ำจัดท ำเอกสำร  - 5,000 - 5,000 
                 รวมทั้งสิ้น  33,000  33,000 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนชน ในจังหวัด    
กำญจนบุรีได้รับกำรตรวจสอบและตรวจติดตำม 

กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต 

 แบบสอบถำม 

2. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำน       
กำรอุดหนุนฯ  ได้รับควำมรู้ 

กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต 

 แบบสอบถำม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรีด ำเนินกำร   
เป็นไปตำมระเบียบ ที่ถูกต้องและมีคุณภำพ 

กำรสังเกต 
วิเครำะห์เอกสำร 

แบบสอบถำม 

2 บุคลำกรทีป่ฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรอุดหนุนฯ มีควำมรู้
และปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

กำรสังเกต 
วิเครำะห์เอกสำร 

แบบสอบถำม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง และสำมำรถ  

น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้   
           7.2  ข้อมูลในกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
           7.3  โรงเรียนเอกชนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย แนวทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับโรงเรียนเอกชนดียิ่งขึ้น สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง มีคุณภำพ 
           7.4 ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชน มีขวัญก ำลังใจ ส่งผลให้กำรบริหำรงำนโรงเรียนมีคุณภำพ 
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โครงการ                   สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ  
                              สนบัสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ ที่  6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชาลี ส ารองทรัพย์  นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์  นางพิชญาภัค อารีรอบ  

นางสาวสัทธา สืบดา และนายชัยวัตร ทองบ่อ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่    
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2561 
     -------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

           ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้มี
การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด       
ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทหน้าที่เป็นทั้ง ผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ผู้รับการตรวจ และ ปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ
ภายในประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก การอ่านออกเขียนได้ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครูทั้งระบบ การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด รวมถึงการส่งเสริมอาชีวศึกษาเป็นเลิศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต น าไปสู่การ
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบาย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
 2.2 เพ่ือประสานความร่วมมือ ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
กับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
 2.3 เพ่ือประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด การขับเคลื่อน 
ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.เป้ามาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

     1) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 
กับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด จ านวน 2 ครั้ง  

     2) การตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับการตรวจราชการ

ทุกระดับ 
     2) ข้อมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีความครอบคลุมทุก

สังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4.การด าเนินงาน 

รายลเอียดกิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 
ม.

ค.
61

 
ก.

พ.
61

 
มี.

ค.
61

 
เม

.ย
.61

 
พ.

ค.
61

 
มิ.

ย.
61

 
ก.

ค.
61

 
ส.

ค.
61

 
ก.

ย.
61

 

1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 
กับหน่วยงานและสถานศึกษา 
ในจังหวัด 

30 คน 
  1 ครั้ง 

            

2 การตรวจติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

60 คน 
 2 คร้ัง 

            

 
5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  33,000  บาท  

 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวม  
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัด จ านวน 30 คน 1 วัน 
  1) อาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท) 
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

3,600 
2,100 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

3,600 
2,100 
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กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 การตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 60 คน 2 วัน 
  1) อาหารกลางวัน (60 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     (60 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
  3) ค่าจัดซื้อของที่ระลึก (1,500 บาท x 3 ชุด) 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

14,400 
8,400 

 
- 

 
 
 
- 
- 

 
4,500 

 
 
 

14,400 
8,400 

 
4,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 28,500 4,500 33,000 
 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (output) 

   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

 
แบบติดตาม ตรวจราชการ  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. สถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
  2. มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

 
แบบติดตาม ตรวจราชการ  
แผนการตรวจราชการ 
รายงานการตรวจราชการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

7.1 สถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
7.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเอกสาร เครื่องมือ ข้อมูลสารสนเทศแนวทางการ

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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โครงการ     รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
สนองกลยุทธ์ ศธจ. ที ่1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธินันท์  พูลสมบัติ 
ลักษณะโครงการ           ใหม ่
ระยะเวลาด าเนินงาน      ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

             ตามที่ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และส านักงาน ป.ป.ส. 
ในฐานะหน่วยงานก าหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้ก าหนดแผนประชารั ฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด พ.ศ.2561            
ซึ่งประกอบด้วย 4 แผน คือ แผนปราบปรามยาเสพติด  แผนป้องกันยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติดและ
แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งในส่วนของแผนป้องกันยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกัน      
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพ้ืนที่ เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัด โดยมีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท าหน้าที่ในการอ านวยการ บริหารจัดการ ประสานงาน และก ากับติดตาม     
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

             ในการนี้  เพื่อเป็นการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และยุทธศาสตร์ชาติตามแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  จึงเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. 2561 
 
2. วัตถุประสงค์    

 2.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ       
ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
            2.2 เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและยุทธศาสตร์ชาติ      
ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
 

3. เป้าหมาย   

  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1) สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน 337 แห่ง  
                2) สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จ านวน 339 แห่ง  
                3) สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 29 แห่ง 
       4) สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา  จ านวน 6 แห่ง  
       5) สถานศึกษาเอกชน  จ านวน  24  แห่ง 
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  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 1) เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน มีภูมิคุ้มกันตนเองและมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด 
                 2) สถานศกึษาในพ้ืนที่ มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และยุทธศาสตร์ชาติตามแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด 

4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

.6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตามการใช้ชุดตรวจหา
สารเสพติดในสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 

            

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
ประชุมวางแผนเตรียมการ 

            

2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง             
3) ด าเนินกิจกรรมตามแผน             
4) สรุปและรายงานผล             
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

            

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
ประชุมวางแผนเตรียมการ 

            

2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง             
3) ด าเนินกิจกรรมตามแผน             
4) สรุปและรายงานผล             

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น   20,000  บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ตรวจติดตามการใช้ชุดตรวจหาสารเสพติด
ในสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 

    

1) ประชุมวางแผนและเตรียมการ      
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 5 คน x 35 บาทx 2 ครั้ง) - 350 - 350 
2) ด าเนินกิจกรรมตามแผน จ านวน ๑๔ โรง     
      - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง - 5,000 - 5,000 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 บาท x 5 คน x 7 วัน) - 4,200 - 4,200 
3) ค่าจัดท าเอกสารสรุปและรายงานผล - - 450 450 
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กิจกรรม 
งบประมาณ     รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอด       
ยาเสพติดและอบายมุข 

    

1) ประชุมวางแผนและเตรียมการ      
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(7 คน x 35 บาทx 2 ครั้ง ) - 490  490 
2) ด าเนินกิจกรรมตามแผน     
      - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง - 5,500  5,500 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง(120 บาท x 5 คน x 5 วัน) - 3,000  3,000 
3) สรุปและรายงานผล   1,010 1,010 

รวมทั้งสิ้น  18,540 1,460 20,000 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
- ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย เด็กและ
เยาวชน  ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง
และมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด 

 
สัมภาษณ์ ส ารวจ 

 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1.เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเข้า
ไปเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับการเสริมสร้างและ
มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะในการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

 
สัมภาษณ์ ส ารวจ 

 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งและ
เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขและยุทธศาสตร์ชาติตามแผนประชา
รัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด 

 
สัมภาษณ์ ส ารวจ 

 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
           7.1 เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนในทุกกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันตนเองและมีทักษะในการป้องกัน     
ยาเสพติด 
           7.2 สถานศึกษาในพื้นที่ มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     
และยุทธศาสตร์ชาติตามแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด 
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งาน/โครงการ     การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาธิการ 
                                จังหวัดกาญจนบุรี  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  นางพรทิพย์  สัดทัด  นางวันทนีย์ ขาวผ่อง  
                                และนายชาลี  ส ารองทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 
             ตามค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค                         
ที่ 785/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ                 
ค าสั่งที่ 1060/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีนั้น 

 

             เพ่ือให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 (7) และข้อ 9 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ  ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 ประกอบกับมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือท าหน้าที่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ขึ้น 2 คณะ  เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์    

 เพ่ือสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

             

3. เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1)  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านการบริหารงานบุคคล)                               
จ านวน 15 ครั้ง   ต่อปี  ครั้งละ 30 คน 
                2)  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านบริหารราชการเชิงบยุทธศาสตร์)                 
จ านวน 12 ครั้ง   ต่อปี  ครั้งละ 30 คน 
                3)  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านการพัฒนาการศึกษา) จ านวน 12 ครั้ง ต่อปี  
ครั้งละ 30 คน 
                4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน  25 ครั้ง ต่อปี ครั้งละ 35 คน  
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  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1  ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการ
บริหารงานบุคคล) 

30 คน 
12 

ครั้ง/ปี 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
ยุทธศาสตร์การศึกษา  

30 คน 
12 

ครั้ง/ปี 

            

กิจกรรมที่ 3  ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านพฒันา
คุณภาพการศึกษา   

30 คน 
12 

ครั้ง/ปี 

            

กิจกรรมที่ 4  ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี  

35 คน 
12 

ครั้ง/ปี 

  *
9 
. 

         

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 1,964,900 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการบริหารงานบุคคล 

    

1.1  ประชุมคณะท างานเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
รายละเอียดการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่งก่อน
เสนอ อกศจ.ทุกครั้ง 
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 15 ครั้ง) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

15,750 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

15,750 

 2) ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 15 ครั้ง) - 27,000 - 27,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.2  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (จ านวน 15 ครั้ง/ปี) 
 1) ประธานกรรมการ  (1,250 บาท x 1 คน x 15 วัน) 

 
 
- 

 
 

18,750 

 
 
- 

 
 

18,750 
 2) คณะกรรมการ  (1,000 บาท x 8 คน x 15 วัน) - 120,000 - 120,000 
 3) ผู้ช่วยเลขานุการ (1,000 บาท x 2 คน x 15 วัน) - 30,000 - 30,000 
 4) ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการฯ 
 (800 บาท x 8 คน x 15 วัน) 

96,000 - - 96,000 

 5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 15 ครั้ง x 2 มื้อ) 

- 31,500 - 31,500 

6) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 120 บาท  
(30 คน x 120 บาท x 15 ครั้ง) 

- 54,000 - 54,000 

7) วาระการประชุม (เล่มละ 80 บาท x 25 เล่ม) - 2,000 - 2,000 
 8) รายงานการประชุม  
(เล่มละ 80 บาท x 15 เล่ม) 

- 1,200 - 1,200 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้าน
ยุทธศาสตร์การศึกษา 
 1) ประธานกรรมการ  (1,250 บาท x 1 คน x 12 วัน) 

 
 
- 

 
 

15,000 

 
 
- 

 
 

15,000 
 2) คณะกรรมการ  (1,000 บาท x 8 คน x 12 วัน) - 96,000 - 96,000 
 3) ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2  คน  
     (1,000 บาท x 2 คน x 12 วัน) 

 24,000  24,000 

 4) ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการฯ  
     (800 บาท x 8 คน x 12 วัน) 

76,800 - - 76,800 

 5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 คน x 70 บาท x 12 ครั้ง) 

- 25,200 - 25,200 

 6) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 12 ครั้ง) - 43,200 - 43,200 
 7) วาระการประชุม (เล่มละ 80 บาท x 25 เล่ม) - 2,000 - 2,000 
 8) รายงานการประชุม (เล่มละ 80 บาท x 15 เล่ม) - 1,200 - 1,200 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านพัฒนา
การศึกษา   
 1) ประธานกรรมการ  (1,250 บาท x 1 คน x 12 วัน) 

 
 
- 

 
 

15,000 

 
 

    - 

 
 

15,000 
 2) คณะกรรมการ  (1,000 บาท x 8 คน x 12 วัน) - 96,000 - 96,000 
 3) ผู้ช่วยเลขานุการ (1,000 บาท x 2 คน x 12วัน) - 24,000 - 24,000 
4) ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการฯ  
     (800 บาท x 8 คน x 12 วัน) 

76,800   76,800 

 5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (30 คน x 70 บาท x 12 ครั้ง) 

- 25,200 - 25,200 

 6) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 12 ครั้ง) - 43,200 - 43,200 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-  7) วาระการประชุม (เล่มละ 80 บาท x 25 เล่ม) - 2,000 - 2,000 
8) รายงานการประชุม (เล่มละ 80 บาท x 15 เล่ม) - 1,200 - 1,200 

กิจกรรมที่ 4  ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี   
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (จ านวน 25 ครั้ง/ปี) 

    

-   1) ประธานกรรมการ (2,000 บาท x 1 คน x 25 วัน)   - 50,000 - 50,000 
  2) รองประธานกรรมการ  
      (1,800 บาท x 1 คน x 25 วัน)   

- 45,000 - 45,000 

  3) คณะกรรมการ (13 คน x 1,600 บาท x 20 วัน) - 520,000 - 520,000 
4)  ผู้ช่วยเลขาฯ (2 คนx1600 บาทx20 วัน) - 80,000 - 80,000 

1.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการ  
     (800 บาท x 15 คน x 15 วัน) 

160,000 - - 160,000 

1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     (30 คน x 35 บาท x 15 ครั้ง x 2 มื้อ) 

- 52,500 - 52,500 

1.4 ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 15 ครั้ง) - 90,000 - 90,000 
1.5 วาระการประชุม (เล่มละ 80 บาท x 30 เล่ม) - 2,400 - 2,400 
1.6  รายงานการประชุม (เล่มละ 80 บาท x 25 เล่ม) - 2,000 - 2,000 

รวมทั้งสิ้น 409,600 1,555,300 - 1,964,900 

6. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output)     
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุม   การรายงานผล   แบบรายงาน 
ผลลัพธ์ (Outcomes)     
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี               
มีการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการม ี            
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย    

  การรายงานผลวาระการ
ประชุมในแต่ละเรื่อง 

  รายงานการประชุม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติใน
ระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 



79 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                                                    แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
 

งาน/โครงการ     จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561            
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธินันท์  พูลสมบัติ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินงาน   เดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

           ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ตามค าเชิญชวนขององค์การสหพันธ์ 
เพ่ือสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน         
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดี       
ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้ส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 
 

  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องด าเนินการ
รับผิดชอบการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปีตลอดมา จึงตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็น
ความส าคัญของเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม และอยู่ได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความส าคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ   
พระมหากษัตริย์  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และน้อมร าลึก
ถึงผู้ท าคุณประโยชน์ของกระทรวงศึกษาธิการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
            2.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของชาติไทย พร้อมทั้ง ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไป 
   2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  ตลอดจนส่งเสริมให้มี 
คุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัยและรักษาความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนในครอบครัว และ 
สังคมไทยได้อย่างมั่นคง 
   2.4 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย มีสุขภาพที่ดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์ และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเอง  
และสังคมให้ก้าวหน้าสืบไป 
   2.5 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ในภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดม 
สรรพก าลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในการพัฒนาประเทศชาติ  และให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอนาคตของชาติตระหนักในความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน  โดยให้ความรัก การคุ้มครอง การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นพิเศษ 

 

3. เป้าหมาย 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาค          
จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี ให้กับนักเรียนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี  
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4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

.6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561             
1) เสนอโครงการ             
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวัน

เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
            

3) จัดการประชุมประสานงานกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เพื่อรองรับแผนการจัดงานตาม
โครงการฯ 

            

4) ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กร 
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
จัดงานในครั้งนี้ 

            

5) ด าเนินการจัดกิจกรรม มอบของขวัญ  
ของรางวัล แก่เด็กในการจัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

            

6) จัดท าหนังสือขอบคุณหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณ 

            

7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 20,000  บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จดังานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561     
ค่าของขวัญของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 2561 

 20,000  20,000 

       รวมทั้งสิ้น  20,000  20,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

       ร้อยละ 80 ของเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรม        
มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

สัมภาษณ์ ส ารวจ แบบสอบถาม/              
แบบประเมิน 

     
 

      
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรสถาบันต่าง ๆ   ให้ความส าคัญ ให้ความสนใจ 
เลี้ยงดู  อบรม  สั่งสอน  ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง  

7.2  เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของตนเอง ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจในการ บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ต่อครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และสังคมเพ่ือพัฒนาชาติต่อไป  
           7.3 เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เข้าร่วมและน าไปพัฒนาชาติต่อไป   
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งาน/โครงการ       จัดงานวันครู                
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่  6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ  และกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรทิพย์ สันทัด   นางสาวปิยนาถ สืบเนียม 
                                นางจิตติมา ช่ออัญชัญ   และ นางสาวอรอุมา พันแสงทอง  
ลักษณะโครงการ     ใหม ่  
ระยะเวลาด าเนินงาน    พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 57 ก าหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ให้มี
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด  ส่วนราชการ และ
หน่วยงานทางการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี  

             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตาม         
รอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ 
ทุ่มเท เสียสละจนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า          
ต่อเยาวชนและประเทศชาติ  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัด
กิจกรรมวันครูขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์    

 

 2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
 2.2 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันและระหว่าง 

ผู้ประกอบวิชาครูและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ  

 2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง   

3. เป้าหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 

                ผู้บริหารการศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรอ่ืนของส่วนราชการหรือสถานศึกษา      
ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  900   คน   

 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

                ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้เข้าร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และประกาศเกียรติคุณ  
ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งในอดีตและปัจจุบัน   เกิดขวัญก าลังใจ สร้างความรักความสามัคคี  ได้รับความรู้
ความก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู 
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4. การด าเนินงาน  

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
และประชุมวางแผนการจัดงาน 

30 คน 
 1 วัน 

            

2 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา      
ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม
กิจกรรมวันครู 

ทุกแห่ง 
 

            

5 ด าเนินการจัดงานวันครู 900 คน 
1 วัน 

            

6 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

             

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ    รวมทั้งสิ้น    116,100   บาท  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน    
  จ านวน 30 คน 2 วัน (2 ครั้ง)  
   (30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

- 2,100   - 2,100   

2.ด าเนินการจัดงานวันครู จ านวน 900 คน 1 วัน 
  1) ค่าจ้างท าป้ายเวที 
  2) ค่าตกแต่งสถานที่ 
  3) ค่าใช้จ่ายพิธีสงฆ์ 
  4) ค่าจ้างท ากรอบเกียรติบัตรจ านวน 150 อัน ๆ  ละ 120 บาท 
  5) ค่าเช่าสถานที่จัดงาน 
  6) ค่าจ้างเหมาดนตรีไทย 
  7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (900 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

15,000 
6,000 

- 
20,000 
5,000 
45,000 

 
5,000 

- 
- 

18,000 
- 
- 
- 

 
5,000 
15,000 
6,000 
18,000 
20,000 
5,000 
45,000 

รวมทั้งสิ้น - 93,100 23,000 116,100 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
   ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร 
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรอ่ืนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 การบริหารการศึกษาโดยภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  7.2 ครูและบุคลากรมีสุขภาพกาย ใจที่สมบูรณ์และท างานอย่างมีความสุข 
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โครงการ          พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET   
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวารินทร์ สุขกุล 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
            --------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่โรงเรียนเอกชนและส านักศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประกอบกับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560-2579 และ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560-2564 ก าหนดเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนโดยมีตัวชี้วัด ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 50)  

 

            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน      
เพ่ือยกระดับ O-NET ตอบสนองวัตถุประสงค์และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-
NET) ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพ 

 

3 เชิงปริมาณ   
        3.1 โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีคะแนน (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าร้อยละ 30 
 3.2 ครูของโรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 79 คน 

4. การด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.

60
 

ธ.ค
.60

 
ม.

ค.
61

 
ก.

พ.
61

 
มี.

ค.
61

 
เม

.ย
.61

 
พ.

ค.
61

 
มิ.

ย.
61

 
ก.

ค.
61

 
ส.

ค.
61

 
ก.

ย.
61

 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
90 คน 
5 วัน 

            
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ                   
ครูโรงเรียนเอกชน    

            

3. ประชุมสรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตามและ  
การด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ 4 คน 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ    รวมทั้งสิ้น  237,000  บาท  

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครโูรงเรียนเอกชน จ านวน  90 คน  5 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (90 คน x 10 มือ้ x 50 บาท)  - 45,000 - 45,000 
2) ค่าอาหารกลางวัน (90 คน x 5 มื้อ x 250 บาท)                            - 112,500 - 112,500 
3) ค่าพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง (9 คน x 800 บาท) - 7,200 - 7,200 
4) ค่าตอบแทนวิทยากร 
    (2 คน x 6 ชม. X 1,200 บาท x 3 วัน)   21,600 - - 21,600 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 6 ชม.x 600 บาท)                                                 14,400 - - 14,400 
6) ค่าท่ีพัก (5 ห้อง x 1,200บาท x 5 วัน)                                                     - 30,000 - 30,000 
7) ค่าถ่ายเอกสาร (90 ชุด x 50บาท)                                                               - - 4,500 4,500 
8) ค่าเกียรติบัตร (90 ใบ x 15บาท)                                                           - - 1,350 1,350 
9) ค่าจัดท ารายงานการประชุม (3 เล่ม x 150บาท) - - 450 450 

รวมทั้งสิ้น 43,200 187,500 6,300 237,000 
 

6. การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ในการบริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 
การสัมภาษณ์/สอบถาม 

 
การตอบแบบสอบถาม       
และการให้ข้อมูลของบุคลกร   
ที่เก่ียวข้อง 

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนที่จัดการ 
ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผล O-Net ขึ้น ร้อยละ 3 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 มีผล O-Net ขึ้น 

ผลการสอบระดับชาติ        
O-Net 

แบบทดสอบระดับชาติ        
O-Net 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนเอกชนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผล O-Net สามารถ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
  การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ 

 
 แบบนิเทศ 
 แบบติดตาม ตรวจสอบ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

 7.1 นักเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาลี  ส านองทรัพย์ นางภิญญดา รัตนพนังสกุล และคณะ 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    มกราคม – กันยายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

    สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายของการปฏิรูประบบ
การศกึษาไทย คือ (1) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษาแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (2) การพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ (3) การสร้างความรับผิดชอบ (accountability) ในระบบการศึกษา 
และ (4) การลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ ในระบบการศึกษา หรืออาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูประบบการ
เรียนการสอนระดับห้องเรียนเป็นเป้าหมายที่ควรกระท าในอันดับต้น ๆ 

             Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการ
ร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ผู้สอนต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง    
ลง แต่เพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมหลากหลายที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการและเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพ่ือน ซึ่งหลักการนี้จะ
สอดคล้องกับหลักการ Learning Pyramid  ถ้าเราให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการอ่านอย่างเดียวผู้เรียนจะจ าได้    
เพียง 10% ถ้าได้ฟังและมองเห็นจากสื่อจะเพ่ิมเป็น 20% แต่ถ้าเห็นตัวอย่างและการสาธิตจะเพ่ิมเป็น 30%  
ถ้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็น 50% ถ้าลงมือปฏิบัติเองจะจ าได้ถึง 75% และถ้าได้เรียนรู้จากกิจกรรม
หลาย ๆ อย่างที่หลากหลายก็จะเพ่ิมโอกาสการจดจ าความรู้ถึง 90%  

            ดังนั้น  เพ่ือเป็นการตอบสนองแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 ก้าวข้ามกับดักรายได้ปายกลางไปสู้ประเทศที่มีรายได้สูงปรับเปลี่ย น
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” ในปีพุทธศักราช 
2575 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน หลักสูตร 
(1) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active 
Learning) (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ ให้กับผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    

  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิตผลงานและสร้างนวัตกรรม ที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
             2.2 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย    
ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงตามแนวทาง Active Learning 
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             2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนรอบ
ด้าน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างเจตคติค่านิยม สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
วางแผนไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน จนเป็นนิสัยและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะ คุณลักษณะของ
ผู้เรียน น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ  
           2.4  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน
อาชีพ ตลอดจนการปลูกฝังการเรียนรู้สายอาชีพให้มากขึ้น 
 

3. เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       1) ผู้เข้ารับการอบรมมีสื่อนวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ BWB (Backward Design)/KM (Knowledge Management)/MI 
(Multiple Intelligences)/PBL (Problem-based Learning-Project-based)/Brian-based Learning 
(BBL)/Construction และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
                 2) อบรมผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวนไม่น้อยกว่า  150 คน  

   

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 1) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแบบ Active Learning (กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS  5 Steps) ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิต
ผลงานและสร้างนวัตกรรมอาชีพตามมาตรฐานสากล น าไปสู่การยกระดับคุณภาพคนไทยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต  
                 2) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเรียนรู้ และฝึกออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design 
โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 2 Steps และการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สามารถ
น าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนของตนเองได้  
                 3) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนรับรู้ถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างเจตคติค่านิยม พร้อมน าหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการวางแผนไปสู่
การปฏิบัติจริงในระดับชั้นเรียน เพ่ือสร้างนิสัยและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะให้ผู้เรียน น าไปสู่
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ  
                 4) ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าอบรมเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน
การสอน สามารถจัดบริบทและสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนการสอน สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการสร้างคนที่มีศักยภาพตามระบบเศรษฐกิจ และการปกครองของ
ประเทศ พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศไทยต่อไป  
                 5) โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ ในการศึกษา
ต่อสายอาชีพ หรือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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4. การด าเนินงาน  
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1. ประชุมคณะกรรมการ         
วางแผนการด าเนินงาน 

15 คน 
1 วัน 

   ---         

2. ส ารวจรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

150 คน 
2 วัน 

   ---         

3. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการที่ก าหนด 

      ---       

4. ติดตามผล ประเมินผลการอบรม
ของโครงการ 

        --- --- ---   

5. รายงานผลการด าเนินงานให้กับ
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ 

           -- --- 

 
 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น   146,000   บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning  
ผู้เข้าอบรม จ านวน 150 คน กรรมการ 20 คน 2 วัน 

    

  1) ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนินงาน  375  375 
(15 คน อาหารว่าง 15X25 = 375 บาท)     
  2) อบรมเชิงปฏิบัติการ (จ านวน  2  วัน)  112,200  112,200 
(170 คน อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
170 X 330 X 2 = 112,200 บาท)     
  3) ค่าวิทยากร (จ านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง)     
(1200 X 12 = 14,400 บาท) 14,400   14,400 
  4) ค่าเอกสาร จ านวน  170 ชุด ๆ ละ  70 บาท  11,900  11,900 
  5) ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร  170 ใบ ๆ ละ  30 บาท  5,100  5,100 
  6) วัสดุอื่น ๆ   2,025  

รวมทั้งสิ้น 14,400 129,575 2,025      146,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธี Active 
Learning  

สัมภาษณ์ ส ารวจ แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
ร้อยละผู้เข้ารับอบรมน ากระบวนการ Active 
Learning ไปพัฒนาผู้เรียน 

สัมภาษณ์ ส ารวจ แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 ผู้เข้าร่วมการอบรม จะมีความตระหนักรับรู้ถึงเรื่อง Active Learning ตามจุดเน้นในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน แล้ววิเคราะห์ได้ว่า การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสังคม ที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นสิ่ง    
ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันคิด วางแผน และพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีสมรรถนะ ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ที่น าไปเสริมสร้างทักษะชีวิต ส าหรับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในการแข่งขันของเวทีโลก 
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
           7.2 ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธี Active Learning ตามจุดเน้นในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยเทคนิควิธี  5  ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
PLC  PBL  GPAS   KM   และ  MI                  
           7.3 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถ มีองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ทั้งแนวปฏิบัติ  PLC  ของครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
           7.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านอาชีพ อันจะส่งผลไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเรียนสายอาชีพที่มากข้ึน และสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 
 
 

 
 



91 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                                                   แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
 

โครงการ                 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล และคณะ 
ลักษณะโครงการ           ใหม ่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน        ตุลาคม  2560  -   กันยายน  2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น  รายการค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน   

 

2. วัตถุประสงค์    

   เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่การปฏิบัติงานในจังหวัด 

 

3. เป้าหมาย         

             3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

        ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 35 คน 
5 ครั้ง 

             3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ     

         การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่การปฏิบัติงานในจังหวัด 

4. การด าเนินงาน  

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 
ม.

ค.
 6

1 
ก.

พ.
 6

1 
มี.

ค.
 6

1 
เม

.ย
. 6

1 
พ.

ค.
 6

1 
มิ.

ย.
 6

1 
ก.

ค.
 6

1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1. วางแผนการประชุมฯ/ จัดท า
วาระการประชุม 

             

2. จัดประชุมคณะกรรมการ              
ปส.กช. 
 

35 คน 
5 ครั้ง 

            

3. จัดท ารายงานการประชุม 5 ครั้ง             
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น   30,000   บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมคณะกรรมการ ปส.กช. จ านวน 35 คน 5 ครั้ง     
1) ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 35 คน x 5 มื้อ) - 14,000 - 14,000 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 35 คน x 10 มื้อ)  - 12,250 - 12,250 
3) ค่าเอกสารและค่าวัสดุ    - - 3,750 3,750 

รวมทั้งสิ้น - 26,250 3,750 30,000 
 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

คณะกรรมการ ปส.กช.สามารถขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนสู่การปฏิบัติงานในจังหวัดอย่างมี
คุณภาพ 
 

1.สัมภาษณ์ 
2.สังเกต 

1.การสัมภาษณ์ 
2.การสังเกต 
3.รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่การปฏิบัติงานในจังหวัดอย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ            ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
                       เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางวารินทร์ สุขกุล และคณะ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่    
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 

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

1.หลักการและเหตุผล 

    สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่         
19 สิงหาคม  2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรี      
ได้ให้ความส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคเอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 

 

    กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและ         
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ้น          
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่าง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สามารถพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อ
ยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวที         
และประชาคมซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัดต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค ์

 

    เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัดและภูมิภาค  

 

3. เป้าหมาย 

    มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา 7 หน่วยงาน  ได้แก่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา และภาคเอกชน 
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4.การด าเนินงาน 

ที ่
รายลเอียดกิจกรรม 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.6

0 

พ.
ย.6

0 
ธ.ค

.60
 

ม.
ค.6

1 
ก.

พ.
61

 
มี.

ค.6
1 

เม
.ย.

61
 

พ.
ค.6

1 
มิ.

ย.6
1 

ก.
ค.6

1 
ส.ค

.61
 

ก.
ย.6

1 

1.  ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา             

2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา             

3. 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแต่ละ
หน่วยงานในระดับจังหวัด 
2.1 ส ารวจความต้องการจ าเป็น               
ในการพัฒนาหลักสูตรฯ 
2.2 ยกร่างหลักสูตรฯ 
2.3 ประชาพิจารณ์หลักสูตรฯ 
2.4 ปรับปรุงหลักสูตรฯ 
2.5 จัดท าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์      

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

            

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของโครงการและน าเสนอ
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  1,2000,000 บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ านวน 120 คน 2 วัน (4ครั้ง) 
   1) ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x8 มื้อ x 120 คน) 
   2) ค่าอาหารว่างและเครี่องดื่ม 
 (35 บาท x 16 มื้อ x 120 คน) 
   3) ค่าพาหนะ  
   4) ค่าเอกสารและวัสดุ       

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
 

144,000 
67,200 

 
160,000 

- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

25,000 

 
 
 
 

144,000 
67,200 

 
160,000 
25,000 

2.จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแต่ละหน่วยงานในระดับ
จังหวัด 
   2.1 ส ารวจความต้องการจ าเป็น 
    1) ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 1 มื้อ x50 คน) 
    2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (35 บาท x 2 มื้อ x 50 คน) 
    3) ค่าพาหนะ   

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

7,500 
3,500 

 
20,000 

  
 
 
 
 

7,500 
3,500 

 
20,000 

   2.2 ยกร่างหลักสูตรฯ 
     1) ค่าอาหารกลางวัน (250 บาท x 5 มื้อ x 50 คน) 
     2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
        (50 บาท x 10 มื้อ x 50 คน) 
     3) ค่าอาหารเย็น (250 บาท x 5 มื้อ x 50 คน) 
     4) ค่าพาหนะ กิโลเมตรละ 4 บาท  
     5) ค่าท่ีพัก (800 บาท x 4 คืน x 20 คน) 
     6) ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 18 ช.ม. x 2 คน) 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
62,500 
25,000 

 
62,500 
20,000 
64,000 
43,200 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
62,500 
25,000 

 
62,500 
20,000 
64,000 
43,200 

    2.3 ประชาพิจารณ์หลักสูตรฯ 
       1) ค่าอาหารกลางวัน(150 บาท x 1 มื้อ x 50 คน) 
       2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
           (35 บาท x 2 มื้อ x 50 คน) 
       3) ค่าพาหนะ  

 
- 
- 
 
- 

 
7,500 

 
3,500 

20,000 

 
- 
- 
 
- 

 
7,500 

 
3,500 
20,000 
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กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   2.4 ปรับปรุงหลักสูตร 
       1) ค่าอาหารกลางวัน (250 บาท x 5 มื้อ x 30 คน) 
       2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
           (250 บาท x 10 มื้อ x 30 คน) 
       3) ค่าพาหนะ  

 
- 
- 
 
- 

 
37,500 
15,000 

 
20,000 

 
- 
- 
 
- 

 
37,500 
15,000 

 
20,000 

  2.5 จัดท าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (100 เล่ม x 70 บาท) - 7,000 - 7,000 
3. สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จ านวน 3 หน่วยงาน ๆ ละ 100,000 บาท 

- 300,000 - 300,000 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
      1) ค่าอาหาร (150 บาท x 5 มื้อ x 20 คน) 
      2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
         (35 บาท x 10 มื้อ x 20 คน) 

 
 
- 

       - 

 
 

15,000 
7,000 

 
 
- 
- 

 
 

15,000 
7,000 

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
โครงการและน าเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
      1) ค่าอาหาร  (150 บาท x 5 มื้อ x 20 คน) 
      2) ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 10 มื้อ x 20 คน) 
      3) ค่าแผ่น ซีดี.พร้อมปก 
      4) ค่าจัดท าเล่มรายงาน  (130 บาท x 10 เล่ม) 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
15,000 
7,000 

- 
1,300 

 
 
- 
- 

  1,000 
- 

 
 

15,000 
7,000 
1,000 
1,300 

รวมทั้งสิ้น - 1,136,200 63,800 1,200,000 
 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
วัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัดและภูมิภาค 
2. จ านวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัดและภูมิภาค 
3. ร้อยละของนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

 
ประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร 
 
ตรวจสอบจาก
เอกสารหลักสูตร
ต่อเนื่อง 

 
แบบประเมิน 
 
 
เอกสารหลักสูตร
ต่อเนื่อง 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ 

  7.2 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี มีคู่มือ และกรอบแรงงานการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา 
                                                                       

 



98 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
 
 

โครงการ            ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)   
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่ 5   สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพิชญาภัค อารีรอบ 
ลักษณะโครงการ      ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 

 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดในมาตรา 54 ระบุว่า  รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลักในการ
จัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ รวมถึงบูรณาการและประสานความร่วมมือการจัด
การศึกษาปฐมวัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

 

 ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ขึ้น เพ่ือบูรณาการ การท างานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
จังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถ         
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้  ความเข้าใจและตระหนัก             
ในความส าคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
3. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดกาญจนบุรี       
จ านวน 450 คน จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 
  2) โรงเรียนในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  3) โรงเรียนในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 
  4) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  6) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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4. การด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.

60
 

ธ.ค
.60

 
ม.

ค.
61

 
ก.

พ.
61

 
มี.

ค.
61

 
เม

.ย
.61

 
พ.

ค.
61

 
มิ.

ย.
61

 
ก.

ค.
61

 
ส.

ค.
61

 
ก.

ย.
61

 

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจข้อมูลและสร้างความ
เข้าใจและความตระหนัก 
   1.1 ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 52 คน 

2 วัน 

            

   1.2 จัดประชุมและวางแผนการด าเนินงาน             
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าคู่มือและแนวทางการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
  2.1 แต่งตัง้คณะท างานและจัดประชุมก าหนด
กรอบในการจัดท าคู่มือและแนวทางการอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัด 

30 คน 
5 วัน 

            

   2.2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือและแนว
ทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

            

กิจกรรมที่ 3 การจัดอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรด้านปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมาย 
   3.1 แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนการ
อบรม 

250 
คน 2 
วัน 

            

   3.2 จัดอบรมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เรื่อง
การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

            

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   4.1 ค่าพาหนะ / ที่พักในการประชุม 

 

20 คน 

            

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด 
   5.1 นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

30 คน 

            

   5.2 ประชุมสรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น   640,000  บาท  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจข้อมูล การสร้างความเข้าใจและความตระหนัก 
   1.1 จัดประชุม วางแผนการด าเนินงานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 50 คน 2 วัน 
1) ค่าอาหาร  (50 คน x 2 วัน x 190 บาท) - 19,000 - 19,000 
2) ค่าวัสดุการประชุม - - 5,000 5,000 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 12 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 28,800 - - 28,800 
4) ค่าพาหนะ (50 คน x 2 วัน x 500 บาท) 50,000 - - 50,000 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าคู่มือและแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
1) แต่งตั้งคณะท างานและจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดกรอบใน
การจัดท าคู่มือและแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในจังหวัด จ านวน 30 คน 1 วัน 

30,000 183,000 20,000 233,000 

2) จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดท าคู่มือและแนวทางการอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 30 คน 4 วัน 
กิจกรรมที่ 3 การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมาย 
1) แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนการอบรม 

114,400 150,000 10,000 274,400 
2) จัดอบรมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เรื่องการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
1) ค่าพาหนะ / ที่พักในการประชุม / อบรมปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาความเข็มแข็งการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี - 10,000 - 10,000 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด 
1) นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

- 19,800 - 19,800 
2) ประชุมสรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตามและการด าเนินงาน          
ในภาพรวมของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น 86,400 521,600 32,000 640,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถบริหารจัดการและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
สอดคล้องกับพัฒนาการและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
  การสัมภาษณ์/สอบถาม 

 
  การตอบแบบสอบถาม และการ
ให้ข้อมูลของบุคลกรที่เก่ียวข้อง 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย มีความเข้มแข็งในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการ
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

 การประเมินพัฒนาการนักเรียน   มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยและจัดประสบการณ์
ในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามจุดหมาย
ของพัฒนาการและหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

 
 แบบนิเทศ 
 แบบติดตาม ตรวจสอบ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาใน
จงัหวัดกาญจนบุรี 
 7.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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โครงการ     ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวถวิล  หวังกุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
เพ่ือการสื่อสาร (ภาษาเมียนมา) ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการอบรมการใช้คู่มือภาษา
อาเซียน (ภาษาเมียนมา) ในชีวิตประจ าวันให้กับครูในโรงเรียนแกนน า กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 โรงเรียน 
จ านวน 58 คน  ผลการอบรม พบว่าครูในโรงเรียนแกนน ามีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพ่ือ
การสื่อสารได้ในระดับพอใช้ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.83 และการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอาเซียน(ภาษาเมียนมา) 
ส าหรับนักเรียน ในกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 15 โรงเรียน จ านวน 757 คน  ผลการอบรม พบว่า นักเรียน                
มีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารได้ในระดับพอใช้ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.94  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์การใช้ภาษาเมียนมา
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และสมควรต้องพัฒนาภาษาอาเซียน(ภาษาเมียนมา) ให้กับนักเรียน            
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวภาค
ตะวันตกที่ส าคัญ เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่มีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย    
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมมากมาย และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา 
จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) ในการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือ แนะน าแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

2. วัตถุประสงค์    

  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร  
(ภาษาเมียนมา) ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

3. เป้าหมาย    

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1) นักเรียน จ านวน 35 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 1,750 คน 
                 2)  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 
(ภาษาเมียนมา) สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
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4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับหลักสูตรการ
อบรมและวางแผนการท างาน 

            

2 อบรมวิทยากรแกนน าการใช้คู่มือภาษา
อาเซียน(ส าหรับครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 3 วัน 

            

3 จัดค่ายภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร     
(ส าหรับนักเรียน)  จ านวน 5 วัน 

            

4  นิเทศ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  2,106,600  บาท 
     

 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับหลักสูตรการอบรมและวาง
แผนการท างาน จ านวน 10 คน 2 วัน 

    

1) ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x  2 มื้อ x 10 คน)   - 1,600 - 1,600 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx 4 มื้อx10 คน)   - 1,400 - 1,400 
3) ค่าวัสดุและเอกสาร - - 2,000 2,000 
4) ค่าพาหนะ  - 8,000 - 8,000 

2 อบรมวิทยากรแกนน าการใช้คู่มือภาษาอาเซียน  
จ านวน 70 คน 3 วัน 

    

1) ค่าอาหาร (3 มื้อ x 80 บาท x 70 คน) - 16,800   - 16,800 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6 มื้อ x 35 บาท x 70 คน)   -   14,700 - 14,700 
3) ค่าวัสดุและเอกสารคู่มือภาษาอาเซียน - - 10,000 10,000 
4) ค่าพาหนะ -   37,600 - 37,600 
5) ค่าท่ีพัก  (35 ห้อง x 1,200 บาท x 2 คืน) - 84,000 - 84,000 
6) ค่าสถานที่ประชุม (3,000 บาท x 3 วัน) - 9,000   - 9,000 
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                             กิจกรรม งบประมาณ รวม 
 ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

3. จัดค่ายภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จ านวน 35 กลุ่ม 
กลุ่มละ 50 คน จ านวน 5 วัน 

   1,890,000 

   1) ค่าอาหารกลางวัน  (5 มื้อ x 50 บาท x 50 คน) - 12,500 - - 
   2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 บาท x 10 มื้อ x 50 คน)   - 7,500 - - 
   3) ค่าวัสดุและเอกสาร - -  10,000 - 
   4) ค่าวิทยากรชาวต่างชาติ (800 บาท x 30 ชั่วโมง) 24,000 -  - 
4. นิเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ประชุม
สรุปผลการติดตามและรายงานผลด าเนินงาน 

   31,500 

   1) ค่าอาหาร  1 มื้อ x 80 บาท x 10 คน   - 800 - 800 
   2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (35 บาท x 2 มื้อ x 10 คน)  - 700 - 700 
   3) ค่าวัสดุและเอกสาร - - 2,000 2,000 
   4) ค่าพาหนะในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม                
ค่ายนักเรียน 

 28,000   

รวมทั้งสิ้น 24,000 
 

2,058,600 24,000 2,106,600 

หมายเหตุ   จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอาเซียน  
               กลุ่มละ 54,000 บาท จ านวน 35 กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000 บาท 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
    ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษา
อาเซียนเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาเมียนมา)ได้ใน
ระดับพอใช้ 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
   นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน
เพ่ือการสื่อสาร(ภาษาเมียนมา)สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบ               
อาชีพได้ 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา) เพ่ือการประกอบอาชีพได้ 
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โครงการ                    ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC                        
                               พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ความยั่งยืน  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์   เนาวราช   
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน มีนาคม – กันยายน 2561 

------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

   โครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์       
3 ด้าน คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็น
พลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาจน
ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้ ๓) ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตส านึกให้           
ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู   

 

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community :PLC)  เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน และพัฒนาวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   การ
ร วมตั ว  ร่ ว ม ใ จ  ร่ ว มพลั ง  ร่ ว มท า  แ ล ะ เ รี ย น รู้ ร่ ว มกั น ขอ งครู  ผู้ บ ริ ห า ร  แล ะนั ก ก า รศึ ก ษ า  
บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้
เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ    
กองทุนการศึกษาทั้ง ๓ ด้าน จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดย
ใช้กระบวนการ PLC พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ความยั่งยืนขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่ความยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรม  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          1) ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 14 โรงเรียน                   
300 คน 
  2) นักเรียนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 14 โรงเรียน 100 คน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่ความยั่งยืน 
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

4. การด าเนินงาน  

 
 
 
 

 
ที ่

 
รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.6

0 
ธ.ค

.60
 

ม.
ค.

61
 

ก.พ
.61

 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย.

61
 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.6

1 
ก.ค

.61
 

ส.ค
.61

 
ก.ย

.61
 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน             

2 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าเสนอการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
โดยใช้โครงงานคุณธรรม 
 (Moral Project) 

            

3 ประชุมปฏิบัติการและ
น าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
โรงเรียนโครงการฯ โดยใช้
กระบวนการ PLC พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม สู่ความ
ยั่งยืน 

            

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล  

            

5 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่าย     รวมทั้งสิ้น  588,200  บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าเสนอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
(Moral Project) 1 วัน จ านวน 150 คน 

    

1) ค่าอาหารกลางวัน 
   (150 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) 

        - 45,000        - 45,000 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (150 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)  

        - 15,000 - 15,000 

3) ค่าท่ีพัก 20 ห้องๆ ละ 900 บาท         - 18,000 - 18,000 
4) ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ
อบรม 

        - - 10,000 10,000 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอ
วิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู โรงเรียนโดยใช้กระบวนการ 
PLC พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่     
ความยั่งยืน จ านวน 300 คน 2 วัน 

    

1) ค่าอาหารกลางวัน  
(150 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 

        - 180,000 - 180,000 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(150 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 

        - 60,000 - 60,000 

3) ค่าอาหารเย็น 
(150 คน x 350 บาท x 1 มื้อ) 

        - 105,000 - 105,000 

4) ค่าท่ีพัก 150 ห้อง ๆ ละ 900 บาท - 135,000        - 135,000 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร 10,200 - - 10,200 
6) ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ
อบรม 

  10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,200 568,000 20,000 588,200 
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6.การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอวิธีปฏิบัติ
ที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ความ
ยั่งยืน 
2.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
โครงงานคุณธรรม 

 
 สอบถาม 
 สัมภาษณ์ 
 สังเกต 
 

 
 แบบสอบถาม 
 แบบติดตาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีน ากระบวนการ 
PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืนในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี 

 
 กระบวนการวิจัย 

 
แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 7.2 บุคลากรในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเป็นผู้มีความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)  
มีแบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) มีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การเรียนรู้ของทีม (Team 
Learning) และการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
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โครงการ                  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
                              ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  
                              28 กรกฎาคม 2561 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานรับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม  และ นางสาวปานไพลิน สิงห์หนองโดน   
ลักษณะโครงการ ใหม ่      
ระยะเวลาด าเนินงาน     กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2561 

………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

 

      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน     
ก าเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมเยาวชนของชาติตั้งแต่
เยาว์วัยให้เป็นพลเมืองที่มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เป็นก าลังส าคัญแก่ชาติบ้านเมือง     
ในภายภาคหน้า กิจการลูกเสือได้ด าเนินตามพระราชปณิธานสืบต่อมา โดยปัจจุบันกิจการลูกเสือไทยได้ขยายสู่
ประชาชนทุกหมู่ เหล่าทั่ วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งได้ก าหนดให้ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในหลักสูตร        
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ หากได้พัฒนากิจการ
ลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นพลเมือง มีคุณธรรมและ
ระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติได้เป็นอย่างดียิ่ง 

  

              วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ    
บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที        
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้ บังคับบัญชา
ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้น 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการ
ลูกเสือยึดมัน่ในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้ปฏิบัติตาม  
กฎและค าปฏิญาณตนของลูกเสือ 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

                ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน 2,000 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
      ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมกันแสดง

ความจงรักภักดี ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของลูกเสือทุกหมู่เหล่า 

4.การด าเนินงาน 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  ผู้รับผิด 

ชอบ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.6

0 
ธ.ค

.60
 

ม.
ค.

61
 

ก.พ
.61

 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย.

61
 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.6

1 

ก.ค
.61

 
ส.ค

.61
 

ก.ย
.61

 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ/
ประสานงานการจัดกิจกรรม             
ตามโครงการ 

            น.ส.ศรัณย์รัช      
        เดชอุ่ม    
น.ส.ปานไพลิน     
สิงห์หนองโดน  2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
          

 
  

3. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ                                
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน
ทุกหมู่เหล่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ 
ถวายพระพรและสวนสนาม  

          
 
 

  

4. รายงานผลการด าเนินงาน              
 

5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  150,000 บาท 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน จ านวน 
30 คน 2 วัน (2 ครั้ง) 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน X 35 บาท X 3 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน X 120 บาท X 1 มื้อ) 
3) จัดจ้างเช่าเต็นท์ เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (โดร์น)           
จัดเวทีประดับดอกไม้ 
4) ค่าวัสดุ 

 
 
      - 
      - 
      - 
 
      

 
 

3,150 
3,600 

40,000 

 
 

     - 
     - 
     - 
 

3,250 

 
 

3,150 
3,600 

40,000 
 

3,250 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 2,000 คน 1 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2,000 คน X 35 บาท X 1 มื้อ) 
2) ค่าพาหนะรับ-ส่งผู้เขา้ร่วมโครงการ 

 
       - 
       - 

 
70,000 
30,000 

 
     - 
     - 

 
70,000 
30,000 

รวมทั้งสิ้น        - 146,750 3,250 150,000 
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6.การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกยึดม่ันในความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

2.นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการท าความดี           
มีคุณธรรม ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 

สังเกต แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Oucomes) 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสถานที่ 
และโอกาส 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

2.นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ สังเกต แบบสังเกต 
 
 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

             นักเรียน นักศึกษามีสติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และ             
ชวยสรางสรรคสังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความม่ันคงของ
ประเทศชาติ 
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โครงการ                    จิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่4 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานรับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม และนำงสำวปำนไพลิน สิงห์หนองโดน 
ลักษณะโครงการ ใหม ่       
ระยะเวลาด าเนินงาน     เมษำยน – กันยำยน 2561 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 

              เพ่ือเป็นกำรสนองพระรำชด ำริในเรื่องกำรอนุรักษ์ และกำรปลูกป่ำไม้ทดแทน โดยปลูกฝัง 
ให้คนในชำติ  รักต้นไม้ รักป่ำไม้ และหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้ อีกท้ังพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ยังทรงก่อตั้งโครงกำรเพื่อพัฒนำป่ำไม้ในประเทศไทยหลำย ๆ โครงกำร 
อีกทั้งในปัจจุบันทรัพยำกรป่ำไม้ของไทยถูกท ำลำยลงอย่ำงมำก ส่งผลให้เกิดปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติขึ้ น
หลำยเหตุกำรณ์ ซึ่งสำเหตุที่ส ำคัญที่สุดก็มำจำกกำรกระท ำของมนุษย์ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อีกทั้งจ ำนวน
ประชำกรที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จำกปัญหำข้ำงต้นหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนหลำยหน่วยงำนได้มีกำร
รณรงค์ให้ประชำชนใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มำกท่ีสุด   

 

   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ที่มีอยู่      
ในประเทศไทย และกำรปลูกต้นไม้ทดแทน เพ่ือคืนทรัพยำกรป่ำไม้ที่เรำได้ใช้ไปแล้วกลับคืนให้กับป่ำของ
ประเทศไทย จึงจัดโครงกำรนี้ขึ้น   

 

2.วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณและสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร -    
มหำภูมิพลอดุลยเดช ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร นักศึกษำ และนักเรียนได้ศึกษำเรียนรู้แนวพระรำชด ำริด้ำนกำรอนุรั กษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  

                  ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักศึกษำ และนักเรียนในจังหวัด
กำญจนบุรี  250 คน ได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำ 

 3.2 เชิงคุณภาพ   

1) เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรให้เห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
2) เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดป่ำไม้ในชุมชน  
3) ฟ้ืนฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ในเขตชุมชนอันจะเป็นกำรฟ้ืนฟูสภำพ

สิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น   
 
 

 



114 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                                                    แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

 
4.การด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

   ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.6

0 

ธ.ค
.60

 

ม.
ค.

61
 

ก.พ
.61

 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย.

61
 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.6

1 

ก.ค
.61

 

ส.ค
.61

 

ก.ย
.61

 

1.ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ
ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมตำม
โครงกำร 
 

            น.ส.ศรัณย์รัช      
       เดชอุ่ม    
น.ส.ปำนไพลิน     
สิงห์หนองโดน  

2 เตรียมงำนแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ และประชุมวำง
แผนกำรด ำเนินงำน 

          
 

  

3.คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

            

4 ด ำเนินกิจกรรมปลูกป่ำตำม
โครงกำร 

          
 

  

5. ประเมินผลโครงกำร 
สรุปรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 

           
 

 

6.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

            

 
5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  16,000  บำท 

 
 

กิจกรรม งบประมำณ รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ

1. ประชุมคณะกรรมกำรฯ และวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 30 คน 1 วัน 
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30คน X 35 บำท X 1มื้อ) 
 2) ค่ำวัสดุ 

 
 
- 
- 

 
 

1,500 
- 

 
 
- 

4,500 

 
 

1,500 
4,500 

2. ด ำเนินกิจกรรมปลูกป่ำ จ ำนวน 200 คน 1 วัน                                                                             
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (200 คน X 50 บำท X 1 มื้อ) 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

รวมทั้งสิ้น - 11,500 4,500 16,000 
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6.การประเมินผล 

 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1.นักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ป่ำไม้ 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

2.บุคลำกร นักศึกษำ และนักเรียนเรียนรู้แนวพระรำชด ำริ
ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

สังเกต แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
สภำพป่ำอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่
ป่ำไม้ในเขตชุมชน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
 
 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สภำพป่ำอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรม ได้รับกำรฟ้ืนฟูเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ในเขตชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพสิ่งแวดล้อม
ในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
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โครงการ       ส่งเสริม  สนับสนุนการพิจารณาคัดเลือกฯ ตรวจเยี่ยม ก ากับ ติดตาม                                        
                                ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ                                                       
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต                  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์  และคณะ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่     
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

     กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายให้ส่วนราชการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  สนับสนุน  ดูแล  
การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา  เป็นการด าเนินงานร่วมกันของส่ วนราชการหลายสั งกัด                 
หลายระดับ  รวมถึงสถานศึกษา  โดยมีผู้รับทุนการศึกษาสังกัดต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ
ปริญญาตรี   ซึ่ งทุกส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องจะต้องให้การส่งเสริม สนั บสนุน ดูแล และช่วยเหลือ                 
ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจเยี่ยม  ก ากับติดตาม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีความกตัญญู รักแผ่นดินถิ่นเกิด  ยึดมั่นคุณธรรม  
จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
พิเศษที่จ าเป็นต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต  

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพิจารณา
คัดเลือกฯ ตรวจเยี่ยม ก ากับติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
ประสานความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

2.  วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     2.2 เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เห็นคุณค่าทางการศึกษา  มีความส านึกใน              
ความเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน  รักประเทศและรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                     
ทรงเป็นประมุข 

    2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และมีความประพฤติดี                
ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
              2.4 เพ่ือให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน  และน าข้อมูลจากการตรวจเยี่ยม                
ก ากับ ติดตามไปใช้เป็นแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนฯ  ต่อไป 
     2.5 เพ่ือให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษามีโอกาสด าเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อตนเอง  
ชุมชน  และสังคม 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 
        1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ทุกแห่ง 
ได้รับความเป็นธรรม  เสมอภาคในการพิจารณาให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 
        2) นักเรียนทุนฯ ทุกคนได้รับการดูแล  ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล                        
ตามสภาพความเป็นจริง 

3.2  ด้านคุณภาพ 
                 1) นักเรียน  นกัศึกษา  ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี                         
ได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
        2) นักเรียน  นักศึกษา  ในจังหวัดกาญจนบุรี  ให้เห็นคุณค่าทางการศึกษา  มีความส านึก                    
ในความเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน  รักประเทศ  และรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข 
        3)  นักเรียน  นักศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ได้รับทุนการศึกษามีโอกาสด าเนินกิจกรรม                
อันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชน  และสังคม 

 

4. การด าเนินงาน  
 
 

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.
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1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1  พิจารณา
คัดเลือกนักเรยีนเพ่ือขอรับทุน
ประเภทต่าง ๆ   
  1) ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3) แต่งตั้งคณะกรรม 
การ และประชุมพิจาณา
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน
ฯ 
กิจกรรมที่  2  ตรวจเยี่ยม  
ก ากับติดตามนักเรียน
ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
  1)  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
วางแผนตรวจเยี่ยม   
  2) จัดท าปฏิทิน 
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รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 
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ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
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1 
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ค.
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1 
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ย.

 6
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   3) ด าเนินการตรวจเยี่ยม                   
ก ากับติดตามนักเรียนทุนฯ 
   4)  สรุป  ประเมินผล                        
และรายงานผลการด าเนินงาน 

             

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น   88,280   บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ  (ทุน ม.ท.ศ)     
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 1,680 - 1,680 
 2) ค่าอาหารกลางวัน  (12 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) - 2,880 - 2,880 
 3) ค่าเอกสารการประชุม  (12 ชุด x 50 บาท) -   600 -   600 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ (ทุนเฉลิมราชกุมารีฯ)     
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 1,680 - 1,680 
 2)  ค่าอาหารกลางวัน  (12 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) - 2,880 - 2,880 
 3) ค่าเอกสารการประชุม  (12 ชุด x 50 บาท) -  600 -  600 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ 
(ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ) 

    

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) - 1,680 - 1,680 
 2) ค่าอาหารกลางวัน  (12 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) - 2,880 - 2,880 
 3) ค่าเอกสารการประชุม  (12 ชุด x 50 บาท) -  600 -  600 
กิจกรรมที่ 4 ตรวจเยี่ยม  ก ากับติดตาม และประเมินผล
นักเรียนทุนการศึกษาต่าง ๆ                               

    

 1)  ค่าท่ีพัก  (12 คน x 700 บาท x 5 วัน) - 42,000 - 42,000 
 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง  (12 คน x 240 บาท x 10 วัน) - 28,800 - 28,800 
 3) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 6,000 - 6,000 

รวมทั้งสิ้น  88,280  88,280 
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6. การประเมินผล     

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
  นักเรียนทุนการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี      
มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด                            
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตรวจเยี่ยม                            
การก ากับติดตาม 
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

 แบบวัดและประเมินผล 
 แบบรายงานผล 
 ระเบียนสะสม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี                 
ที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

ตรวจเยี่ยม                             
การก ากับติดตาม 
การสัมภาษณ์ 

 แบบวัดและประเมินผล 
 แบบรายงานผล 
 ระเบียนสะสม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 นักเรียนทุนการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง               
และท่ัวถึง 
 7.2 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับ            
ที่สูงขึ้น  และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว 
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โครงการ     สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ         
                               พัฒนาประเทศ                     
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  นางจิตติมา ช่ออัญชัญ  นายอังกูร จินจารักษ์ 
                               น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ และ น.ส.นนัทญาพร  ลาภมูล    
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 47  ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และ
วิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  การน าเสนอ
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มาตรา 57 การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และพ.ศ. 2536 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2539  เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 53 (3) และ (4) นั้น 

 

          เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2561 เป้นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดโครงการ สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 

          2.1 เพ่ือด าเนินการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด 
          2.2 เพ่ือให้มีบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการคัดเลือกคนดี  คนเก่งมาเป็นครู 
          2.3 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

 

3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1) ด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
2) ด าเนินการคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา 
3) ด าเนินการย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

                            3.2 เชิงคุณภาพ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในจังหวัดกาญจนบุรี) 
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4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1 การสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ                                             
 1) แตง่ตั้งคณะกรรมการฯและ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 2) ประกาศรับสมัคร/รับสมัคร  
 3) ด าเนินการสอบ                                               
4) ประมวลผลสอบ/ประกาศ              
ผลสอบ                                                                               

150 
คน 

            

กิจกรรมที่ 2 สอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย  
 1) แตง่ตั้งคณะกรรมการฯและ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน                                          
2) ประกาศรับสมัคร /รับสมัคร                                              
3) ด าเนินการสอบ                                              
4) ประมวลผลสอบ/ประกาศผลสอบ                                                                          

200 
คน 

        
 

    

กิจกรรมที่ 3 สอบคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษา   
1) แตง่ตั้งคณะกรรมการฯและ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน                                        
2) ประกาศรับสมัคร /รับสมัคร                                             
3)  ด าเนินการสอบ                                              

4) ประมวลผลสอบ/ประกาศผลสอบ   
                                                                                                  

120 
คน 
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รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 4  สอบคัดเลือก
บุคลากร 38 ค (2)    
1) แตง่ตั้งคณะกรรมการฯและ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน                                        
2) ประกาศรับสมัคร /รับสมัคร                                             
3) ด าเนินการสอบ                                              
4) ประมวลผลสอบ/ประกาศผลสอบ                                                                                                                                                                                

20 
คน 

            

กิจกรรมที่ 5  สอบคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์     
 1) แตง่ตั้งคณะกรรมการฯและ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน                                        
2) ประกาศรับสมัคร /รับสมัคร                                             
3) ด าเนินการสอบ                                              
4) ประมวลผลสอบ/ประกาศผลสอบ                                                                                                                                                                                

30 
คน 

            

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  725,300  บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ                                             

    

  1) ค่าวัสดุส านักงาน - - 10,000 10,000 
  2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
      (400 บาท x 30 คน x 1 วัน) 

12,000 - - 12,000 

  3) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 30 คน) - 3,600 - 3,600 
  4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100 

5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    (200 บาท x 11 คน x 3 วัน) 
    (420 บาท x 11 คน x 3 วัน) 

11,220 - - 11,220 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ (300 บาท x 6 คน) 

- 1,800 - 1,800 

 7) ค่าจ้างเหมาและประมวลผลข้อสอบ - 50,000 - 50,000 
กิจกรรมที่ 2  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย         

    

  1) ค่าวัสดุส านักงาน - - 10,000 10,000 
  2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
      (400 บาท x 300 คน x 1 วัน) 

12,000 - - 12,000 

  3) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 30 คน) - 3,600 - 3,600 
  4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (35 บาท x 300 คน x 2 มื้อ) 

- 21,000 - 21,000 

  5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     (200 บาท x 11 คน x 3 วัน) 
     (420 บาท x 11 คน x 3 วัน) 

11,220 - - 11,220 

  6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ (300 บาท x 300 คน) 

- 90,000 - 90,000 

  7) ค่าจ้างเหมาและประมวลผลข้อสอบ - 150,000 - 150,000 
กิจกรรมที่ 3  สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้บริหารสถานศึกษา    

    

  1) ค่าวัสดุส านักงาน - - 10,000 10,000 
  2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
      (400 บาท x 30 คน x 1 วัน) 

12,000 - - 12,000 

  3) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 30 คน) - 3,600 - 3,600 
  4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (35 บาท x 50 คน x 2 มื้อ) 

- 3,500 - 3,500 

  5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     (200 บาท x 11 คน x 3 วัน) 
      (420 บาท x 11 คน x 3 วัน) 

11,220 - - 11,220 

 6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะกรรมการ
สัมภาษณ์  (300 บาท x 50 คน) 

- 15,000 - 15,000 

  7) ค่าจ้างเหมาและประมวลผลข้อสอบ - 100,000 - 100,000 
กิจกรรมที่ 4  สอบคัดเลือกบุคลากร  38 ค (2)     - - -  
1) ค่าวัสดุส านักงาน - - 10,000 10,000 
2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
   (400 บาท x 30 คน x 1 วนั) 

12,000 - - 12,000 

3) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 30 คน) - 3,600 - 3,600 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100 

5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    (200 บาท x 11 คน x 3 วัน) 
     (420 บาท x 11 คน x 3 วัน) 

11,220 - - 11,220 

 6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ (300 บาท x 6 คน) 

- 1,800 - 1,800 

 7) ค่าจ้างเหมาและประมวลผลข้อสอบ - 50,000 - 50,000 
กิจกรรมที่ 5  สอบคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์     

    

 1) ค่าวัสดุส านักงาน - - 10,000 10,000 
 2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
     (400 บาท x 30 คน x 1 วัน) 

12,000 - - 12,000 

3) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 30 คน) - 3,600 - 3,600 
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ) 

- 2,100 - 2,100 

5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    (200 บาท x 11 คน x 3 วัน) 
    (420 บาท x 11 คน x 3 วัน) 

11,220 - - 11,220 

6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ (300 บาท x 6 คน) 

- 1,800 - 1,800 

7) ค่าจ้างเหมาและประมวลผลข้อสอบ - 50,000 - 50,000 
รวมทั้งสิ้น 116,100 559,200 50,000 725,300 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม   การตรวจสอบ 

  การรายงาน 
   แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้    การสรรหา/คัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
กระบวนการและวิธีการ 
สรรหา/คัดเลือก                      
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.             
ที่ก าหนด 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและองค์คณะบุคคล  สามารถด าเนินการสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการคัดเลือกคนดี คนเก่งมาเป็นครูได้ตาม
ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน สังคม  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
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โครงการ                    พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ                  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรทิพย์ สันทัด  นายเจริญพงศ์ แสงโสม  นางสาวสะใบแพร สอนโสม  
                                 และนางสาวอรอุมา พันแสงทอง  
ลักษณะโครงการ     ใหม ่  
ระยะเวลาด าเนินงาน    กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 มีค ากล่าวว่า  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร  ความส าคัญของการพัฒนาคน       
ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพราะความส าเร็จ
ขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  หากบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรม
บริการที่ด ีมีการติดต่อสื่อสารที่ดี  ไม่มีข้อขัดแย้ง  ก็สามารถท่ีจะคิด  สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 และในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของสังคมทุกวันนี้ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของ
ส านักงานศึกาาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต้องมีการปรับตัว ทั้งในด้านพฤติกรรมบริการและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ การแก้ไขความข้อขัดแย้ง  การแก้ไขเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์  ทักาะการสื่อสาร  
โดยการเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  ให้บริการอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  

 

 ส านักงานศึกาาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดท าโครงการ  “พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ”  ให้กับ
บุคลากรทุกระดับ  

2.วัตถุประสงค ์

         2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองพร้อม
ปฏิบัติงานและใหบ้ริการอย่างเต็มใจและมีความสุข 

  2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักาะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีและมีการ
ท างานเป็นทีม 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
                บุคลากรส านักงานศึกาาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  45  คน    

             3.2 เชิงคุณภาพ 

                   บุคลากรส านักงานศึกาาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและให้บริการที่ดี      
มีทักาะการสื่อสาร เกิดการประสานงานที่ดีและมีการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 
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4. การด าเนินงาน  

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ส านักงานศึกาาธิการจังหวัด 

45 คน             

2 พัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
จ าเป็นเพ่ือปฏิรูปงานตามบทบาท
หน้าที่ 

20 คน              

3 รายงานผลการด าเนินงาน              

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  252,400  บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในส านักงาน
ศึกาาธิการจังหวัด 

    

1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 2 คน x 5 ชั่วโมง) 6,000 - - 6,000 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(50 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 3วัน) 
- 13,500 - 13,500 

3) ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท x 3 มื้อ x 50 คน) - 40,500 - 40,500 
4) ค่าอาหารเย็น (350 บาท x 2 มื้อ x 50 คน) - 31,500 - 31,500 
5) ค่าท่ีพัก (600 บาท x 2 คืน x 50 คน) - 54,000 - 54,000 
6) ค่าจ้างเหมารถยนต์ จ านวน 1 วัน 

 3 วัน ๆ ละ 14,000 บาท 
- 42,000 - 42,000 

7) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (50 บาท x 45 ชุด) - 2,250 - 2,250 
8) ค่าวัสดุ - - 3,450 3,450 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรตามความต้องการจ าเป็น 
เพ่ือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

    

1) ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท x 10 คน) - 30,000 - 30,000 
2) ค่าท่ีพัก (600 บาท x 2 คืน x 10 คน) - 12,000 - 12,000 
3) ค่าพาหนะเฉลี่ยคนละ 1,000 บาท (1,000 บาท x 10 คน) - 10,000 - 10,000 
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 วัน x 10 คน) - 7,200 - 7,200 

รวมทั้งสิ้น 6,000 
 

242,950 3,450 252,400 
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6.การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีความรู้ความ 
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ         

  
สอบถาม 

 
สังเกต 

  
แบบสอบถาม 

 
แบบสังเกต 

           

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             7.1 บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักาะการสื่อสาร  
มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี  มีการร่วมมือกันมากข้ึน 
           7.2 บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ   มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
           7.3 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการท างานเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ               ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่เป็นเลิศ            
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที่ 2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวถวิล  หวังกุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มีวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 6 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
1) จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมละประเทศชาติ 2) ผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม 3) 
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษา 5) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          6) พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีตะหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนา
ชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่เป็นเลิศ  

           

2.วัตถุประสงคข์องโครงการ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ในจังหวัดกาญจนบุรี 
2.2 เพ่ือเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (best of the best) ของนักเรียน ครู และ ผู้บริหาร 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

3.เป้ามาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

    1) นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 600 คน 
    2) นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         จ านวน 100 คน 
    3) คร ูและผู้บริหาร ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        จ านวน   50 คน 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

ได้รับความรู้เรื่องแนวทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ 
    2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (best of the best) 
    3) ร้อยละ 80 ของครู และผู้บริหารในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี ได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (best of the best) 
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4.การด าเนินงาน 
 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  303,400  บาท  

 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
เตรียมงานและจัดท าเกณฑ์การประเมิน  
จ านวน  40 คน 1 วัน 
  1) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 40 คน)   
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (35 บาท x 2 มื้อ x 40 คน)   
  3) ค่าพาหนะ ส าหรับคณะกรรมการ 
  4) ค่าเอกสาร 

 
 
 
      - 
      - 
  
      - 
      - 

 
 
 

4,800 
2,800 

 
20,000 

 
 
 
- 
- 

 
      - 

3,000 

  
 
 

 4,800 
 2,800 

 
  20,000 
    3,000 

กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการ “การแนะแนวอาชีพ 
และการศึกษาต่อ” จ านวน 300 คน 1 วัน 
  1) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 300 คน x 1มื้อ) 
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (35 บาท x 300 คน x 2 มื้อ) 
  3) ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชัว่โมง x 1,200 บาท x 1 คน)  
  4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เวทีใหญ่และบูธ     
นิทรรศการ 10 บูธ 
  5) ค่าพาหนะส าหรับที่จัดนิทรรศการ 

 
 
      - 
      - 

 
3,600 

       - 
       - 

 
 

36,000 
21,000 

 
- 

   40,000 
   20,000 

 
 
- 
- 
 
- 

      - 
      - 

 
 

36,000 
21,000 

 
3,600 

  40,000 
  20,000 

 

รายลเอียดกิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

60
๖๐

ชช
61

 
พ.

ย.
60

 
ธ.ค

.60
 

ม.
ค.

61
 

ก.
พ.

61
 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย

.6
1 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.

61
 

ก.
ค.

61
 

ส.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการ 
 1) วางแผนการเตรียมงาน 
 2) จัดท าเกณฑ์การประกวด 

40 คน             

กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการ     
แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 10 แห่ง จัดบูธนิทรรศการ 

นักเรียน/
ผู้ปกครอง
600 คน 

            

กิจกรรมที่ 3 ประกวดนวัตกรรม   
ที่เป็นเลิศ (best of the best) 
ส าหรับนักเรียน ครู และผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นักเรียน
100 คน 
ครู/
ผู้บริหาร 
50 คน 
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กิจกรรม 
งบประมาณ รวม   

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (best of the 
best) ส าหรับนักเรียน ครู และผู้บริหาร  1 วัน 
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 

(ระดับ ปวช./ปวส.)  (600 บาท x 12 คน x 1 วัน) 
2) ค่าจ้างท าโล่  

    ระดับ ปวช. (12 อัน ๆ ละ 1,500 บาท)  
    ระดับ ปวส. (12 อัน ๆ ละ 1,500 บาท) 
    ครูและผู้บริหาร (6 อัน ๆ ละ 1,500 บาท) 
3) เงินรางวัล ระดับ ปวช. และ ปวส. 

   ชนะเลิศ  (5,000บาท x 4รางวัล) 
   รองชนะเลิศอันดับ 1 (3,000บาท x 4 รางวัล) 
   รองชนะเลิศอันดับ 2 (2,000บาท x 4 รางวัล) 
  4) ค่าวัสดุและเอกสาร 
  5) ค่าพาหนะส าหรับกรรมการและคณะท างาน 

 
 
 

7,200 
- 
 
 

 
40,000 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
      - 
      - 
 
 
 
      - 
 
 
 
      - 
   20,000 

 
 
 
- 

45,000 
 
 
 
      - 
 
 
 
  40,000 
      - 

   
 
 

 7,200 
45,000 

 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
20,000 

                   รวมทั้งสิ้น 

 

   50,800  164,600 88,000 303,400 
 

6. การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด            
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด            
และประเมินผล 

ผลผลิต(output) 
1) ร้อยละของนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษาที่ได้รับเหรียญทองผลการแข่งขัน  
โครงงานอาชีพ 
2) ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความรู้
เรื่องแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 
 ประเมินผลนวัตกรรม  

 
 คู่มือการประกวดนวตักรรม 
 แบบประเมินนวัตกรรม 
 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1) นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับเหรียญทองผลการแข่งขันโครงงานอาชีพ ร้อยละ50 
2) นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้เรื่องแนวทาง
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ร้อยละ 80 

 
  ประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best of the best ) ซึ่งมีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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โครงการ                    เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม”   
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.   ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานรับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม นางสาวปานไพลิน  สิงห์หนองโดน  
ลักษณะโครงการ ใหม ่       
ระยะเวลาด าเนินงาน     มกราคม – มิถุนายน 2561 

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

 

1.หลักการและเหตุผล 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้แนวคิดการด าเนินงานไปสู่
โรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ ในอนาคตจะก าหนดให้โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด  (Key Performance 
Indicators : KPI) ในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน ( Internal Quality Audit : IQA) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ก าหนดให้มีรูปแบบ (Model) ของโรงเรียน
คุณธรรมนี้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาอาจใช้รูปแบบวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพียงแต่ขอให้มั่นใจว่ารูปแบบใด ๆ จะรับประกันการมีคุณธรรมของ
นักเรียนได ้

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการสู่การปฏิบัติ
และส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  

 

2.วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือให้มีการด าเนินเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มี          
ธรรมาภิบาล 

 

3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  

                ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาเอกชน และบุคลกรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  930  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ   

                ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  การสร้างความดี  
ด้วยโครงงานคุณธรรม มีโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้บุคลากรใน
โรงเรียนของตนเองและโรงเรียนอื่นได้ 
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 4. การด าเนินงาน 

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ      รวมทั้งสิ้น   500,000   บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการฯ และวางแผนการด าเนินงาน 
 จ านวน 30 คน 1 วัน 
1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 2) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
 3) ค่าวัสดุ 
 4) จัดจ้างท าเอกสาร (900 ชุด x 80 บาท) 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

2,100 
3,600 

- 
- 

 
 
- 
- 

1,900 
7,200 

 
 

2,100 
3,600 
1,900 
7,200 

2. จัดอบรมการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 900 คน 1 วัน (2 รุ่น)                                                     
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (900 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 
 2) ค่าอาหารกลางวัน (900 คน x 300 บาท x 1 มื้อ) 
 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 
 4) ค่าอาหารกลางวัน (คณะท างาน 30 คน x 300 บาท x 2 มื้อ) 
 5) ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 1,200 บาท x 14 ชม. (2 วนั) 
 6) ค่าพาหนะวิทยากรไป-กลับ 5 คน  
 7) ค่าท่ีพักวิทยากร (3 ห้อง 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท) 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

90,000 
270,000 
6,000 
18,000 

- 
10,000 
7,200 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

90,000 
270,000 
6,000 
18,000 
84,000 
10,000 
7,200 

รวมทั้งสิ้น 84,000 406,900 9,100 500,000 
 

รายละเอียดกิจกรรม เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.6

0 
ธ.ค

.60
 

ม.
ค.

61
 

ก.พ
.61

 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย.

61
 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.6

1 

ก.ค
.61

 

ส.ค
.61

 

ก.ย
.61

 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ/
ประสานงานสถานที่ฝึกอบรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
930 คน  
1 วัน 

 
 

           

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมมอบหมายงาน
วางแผนด าเนินงาน/จัดท า
หลักสูตรการอบรม 

    
 

        

3. ด าเนินงานจัดฝึกอบรม  
ผู้บริหาร ครู/บุคลากร       
ทางการศึกษา อบรม 

       
 
 

    
 
 

 

4.ประเมินผลโครงการและ
สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

        
 

    



134 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   แผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

 
6.การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1.นักเรียน นักศึกษา เข้าใจความหมายศาสตร์พระราชา 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

2.นักเรียน นักศึกษา ภาคภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเมตตาแก่ประชาชน 

สังเกต แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียน นักศึกษา น าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
ไปปรับใช้ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

2.นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สังเกต แบบสังเกต 
 
 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 
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โครงการ               ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา     
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน        
ผู้รับผิดชอบโครงการ   น.ส.ปราณี  ทองสุทธา        
ลักษณะโครงการ   ใหม ่    
ระยะเวลาด าเนินงาน       พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 

      การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน   
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้าน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษา         
      2.2 เพ่ือตรวจสอบประเมินด้านการเบิกจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี เงินอาหารเสริม (นม) และเงินอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (ถ้ามี)       
      2.3 เพ่ือติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการ  

    

3. เป้าหมาย 

 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ : สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 23 แห่ง   
     เป้าหมายเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีมีการปฏิบัติงานด้านการเงินและ 

บัญชีเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

4. การด าเนินงาน 

 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย. 

60
 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.พ
. 6

1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย.

 6
1 

 61
61

61
 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย. 

61
 

ก.ค
. 6

1 

ส.ค
. 6

1 

ก.ย
. 6

1 

1. จัดท าแผนตรวจสอบภายในของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2. จัดส่งแผนการตรวจสอบภายในให้
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยรับตรวจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการตรวจสอบสถานศึกษา
ตามแผนการตรวจสอบภายใน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

23 แห่ง 
23 วัน 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ    รวมทั้งสิ้น   34,800   บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ด าเนินการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้  โดยเข้าตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาด้านการเงินและบัญชี 
จ านวน 23 โรงเรียน 23 วัน  2 คน 
1) ค่าท่ีพัก (2 คน x 900 บาท x 4 วัน)   
2) ค่าท่ีพัก (1 คน x 1,450 บาท x 4 วัน)   
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 กรณีพักค้าง (3 คน x  4 วัน x 160 บาท) 
 กรณีไม่พักค้าง (2 คน x 19 วัน x 120 บาท) 
4) ค่าชดเชยน้ ามัน  
5) ค่าวัสดุ  

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

7,200 
5,800 

 
1,920 
4,560 
8,840 

             - 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 

6,480 

 
 
 
 

7,200 
5,800 

 
1,920 
4,560 
8,840 
6,480 

รวมทั้งสิ้น - 28,320 6,480 34,800 
 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
   หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ
สถานศึกษาครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบที่ได้
ก าหนดไว้ 
 

 
  เปรียบเทียบจ านวน
สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการ
ตรวจสอบกับแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบประจ าปี 

 
  แผนการตรวจสอบประจ าปี
และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปี 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. หน่วยรับตรวจได้รับแจ้งรายงานผลตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 รายงวด  
และหน่วยรับตรวจได้มีการรายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อทักท้วงให้แก่หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยรับตรวจมีความพึง
พอใจการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 

 
1.การปรับปรุงแก้ไข 
ข้อทักท้วงของสถานศึกษา 
 
 
 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
  กระดาษท าการ, หนังสือแจ้ง
รายงานผลการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและ
หนังสือรายงานผลการปรับปรุง
แก้ไขข้อทักท้วง 
   แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

    หน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและจัดท าเอกสารด้านการเงินและบัญชี  
ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี 
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งาน/โครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี                      
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชาลี  ส ารองทรัพย์ และคณะ 
ลักษณะงาน/โครงการ   ใหม ่           

ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤศจิกายน 2560 –  มิถุนายน 2561 
                                      ------------------------------------------ 

1.หลักการและเหตุผล 

 

               จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศออกเป น         
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่  1  จ านวน  5  จังหวัด และระยะที่ 2  อีก  5  จังหวัด ซึ่งในระยะที่  2 นี้จังหวัด
กาญจนบุรี ได้ถูกประกาศให้เป นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยน  และ
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งในอนาคตเขตเศรษฐกิจดังกล่าวจะประกอบได้ด้วยเขตเศรษฐกิจตามที่
รัฐบาลได้ก าหนดไว้ และในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  1 จ านวน  11  โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ เหล่านี้จ าเป นต้องมีการปรับบริบท
ของโรงเรียนให้ทันกับสภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนไป นักเรียน ประชากร ชุมชนต่าง ๆ จะต้องด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของตนเองในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนจ าเป นที่จะต้องด าเนินการเน้นในเรื่องของความ
ต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องต่าง ๆ จ านวน  6  ด้าน คือ  ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติ 
ด้านคุณธรรม ด้านภาษา ด้านทักษะอาชีพ และด้านภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะต้องครอบคลุมเนื้อหาในด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

 

               ดังนั้น โรงเรียนจ าเป นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือปรับบริบทในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
มีความทันต่อสถานการณ์ของพ้ืนที่ดังกล่าว ตลอดจนการน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับจังหวัดต่อไป จึงเห็นสมควรด าเนินการปรับบริบท หลักสูตรของโรงเรียน ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ใน
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

              2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เข้ากับบริบท     
ของเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

    2.3 เพ่ือเป นการน าร่องในการจัดท าหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ และสามารถน าไปใช้กับโรงเรียนอ่ืนในจังหวัดกาญจนบุรีได้ 
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3.เป้าหมาย 

        3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้มีบริบทเข้ากับเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน  11  โรงเรียน 
                2) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 11 โรงเรียน มีหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ี
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
                3) พัฒนาครู ผู้บริหารของโรงเรียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน  11  โรงเรียน ครูและ 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 130 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน   
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

       3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

             1) ผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนท าให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน    
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างมีความสุข  
             2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ร่วมโครงการสูงขึ้น 
             3) สามารถน าหลักสูตร แบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการไปใช้กับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

4.การด าเนินงาน 

 

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ 
ด าเนินการตามโครงการ 

20 คน             

2. แจ้งโรงเรียนค่าเป้าหมาย 
เตรียมด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 

11 โรง             

3.ประชุมคณะกรรมการ   
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตาม
โครงการ 

20 คน 
1 ครั้ง 

            

4.จัดประชุม อบรม ครูใน 
โรงเรียนเป้าหมาย 

11 ร.ร. 
130 คน 

            

5. ติดตาม ประเมินผล นิเทศ 
การด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

11 ร.ร.             
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  108,800  บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

พัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์  
จ านวน 130 คน รวม  2  วัน 
1) ค่าอาหารกลางวัน (130 คน x 200 บาท x 2 มื้อ) 

 
 
- 

 
 

52,000 

 
 
- 

 
 

52,000 
2) ค่าอาหารว่าง (130 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) - 26,000 - 26,000 
3) ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 12 ชั่วโมง)      14,400         -      - 14,400 
4) ค่าห้องพักวิทยากร  (1,200 บาท x 2 คืน) - 2,400 - 2,400 
5) เอกสารประกอบการอบรม (130 ชุด x 100 บาท)         - 13,000      - 13,000 
6.ค่าวัสดุ (กระดาษบรู๊ฟ กระดาษกาว สีเมจิก) - - 1,000 1,000 
                 รวมทั้งสิ้น 14,400 93,400 1,000 108,800 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผลผลิต (Output)     
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหลักสูตรการ
จัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
สามารถขยายรูปแบบไปทั้งจังหวัดต่อไป 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. สอบถามครูผู้สอนนักเรียน 
4. ประเมินประสิทธภิาพของ
หลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบบันทึกสถิติ 
3. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
4. แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
   โรงเรียนมีหลักสูตร มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

 
1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
1.แบบสอบถาม 
2.แบบทดสอบ 
3.ผลการสอบต่าง ๆ 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง  11  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  7.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเขต 

เศรษฐกิจพิเศษเป นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ในให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้เป นอย่างดี 
                7.3 คณะครู นักเรียน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ใน 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี และน าไปใช้ในทุกโรงเรียนของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 
                7.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รวบรวมและเผยแพร่การจัดท าหลักสูตรและรูปแบบ 
  การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดให้กับโรงเรียนอื่น ๆ  
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โครงการ                   จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน               
                              นักศึกษา  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานรับผิดชอบ   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม  และนางสาวปานไพลิน สิงห์หนองโดน  
ลักษณะโครงการ ใหม ่   
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 

 ปัจจุบันพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพสารเสพติด เที่ยวกลางคืน 
เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาทกัน แข่งรถ ติดเกมส์ เสพลื่อลามกอนาจาร ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้วัตถุนิยมเกินฐานะ 
เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและนักศึกษา สร้างปัญหาให้กับสังคม 

  

   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ลงวันที่ 13 กันยายน 2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และข้อ 4 (1) ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครอง     
เด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา        
พ.ศ.2548  ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ.2548 ค าสั่งกระทวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2560 สั่ง ณ วันที่            
22 มิถุนายน 2560 และค าสั่งส านักปลัดกระทวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 
ทั้งนี้ ผู้ด ารงตามประกาศนี้ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
จะต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

 

             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงปัญหาความส าคัญ ความจ าเป็นในการเฝ้าระวัง
ปัญหา ความประพฤติไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและนักศึกษา จึงจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ เพ่ือเฝ้า
ระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจ าปี 2561 ขึ้น  

 

2.วัตถุประสงค์ 
 

            2.1 เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์จังหวัดและอ าเภอ  
  2.2 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในการ      
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
           2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าที่ 
           2.4 เพ่ือให้มีเครือข่ายพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัด  

 

3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
       ผู้บริหารและครูฝ่ายปกครองหรือครูที่รับผิดชอบ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาทั้งรัฐ
และเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  และคณะท างาน จ านวน 250 คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ  

  

      1) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ตามหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา รู้ เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) ผู้ผ่านการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความ
ตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเพ่ือช่วยลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 
               3) ผู้ผ่านการอบรมร่วมเป็นเครือข่ายพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประสานงาน ดูแล ช่วยเหลือ กรณีพบเจอเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติไม่พึงประสงค์ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

4.การด าเนินงาน 

 
 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

                       ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.

ค.
60

 

พ.
ย.

60
 

ธ.ค
.60

 

ม.
ค.

61
 

ก.
พ.

61
 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย

.61
 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.

61
 

ก.
ค.

61
 

ส.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ประสานงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 
 
 

           

2.แจ้งสถานศึกษาส่งบุคลากรในสังกัด             
เข้ารับการฝึกอบรม/ ประชุมคณะท างานฯ 
จัดเตรียมการอบรม  

  
 
 

          

3. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ             
4. ประเมินผลการอบรม             

5. จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์จังหวัดและ
เครือข่ายระดับอ าเภอ 

            

6.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                                                  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
 

 

 5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 390,000  บาท 

 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดท าโครงการ  
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 3 มื้อ) 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
       - 
       - 

 
2,100 
3,600 

 
      - 
      - 

 
2,100 
3,600 

2.จัดการอบรมตามหลักสูตร 2 วัน  
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 
  2) ค่าอาหารกลางวัน (250 คนX 300 บาทX 2 มื้อ) 
  3) ค่าท่ีพักวิทยากร (3 ห้อง x 1,200 บาท) 
  4) ค่าพาหนะวิทยากร (10 คน x 600 บาท) 
  5) ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน X 1,200 บาท X 14 ช.ม.)   
  6) ค่าถ่ายเอกสาร (220 ชุด x 70 บาท) 
  7) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 
  8) ค่าวัสดุ 

 
      - 
      - 
      - 
      - 

100,800 
      - 
      - 
      - 

 
50,000 

150,000 
3,600 
6,000 

      - 
 - 

50,000 
      - 

 
- 
- 
- 
- 
- 

15,400 
- 

8,500 

 
50,000 

150,000 
3,600 
6,000 

100,800 
15,400 
50,000 
8,500 

รวมทั้งสิ้น 100,800 265,300 23,900 390,000 
 

6.การประเมินผล 

 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

2.นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ สังเกต แบบสังเกต 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

2.นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ้ สังเกต แบบสังเกต 
3.มีการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ ์ ตรวจสอบ คณะกรรมการ 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดได้   
อย่างดีโดยน าความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ไปเป็นเครื่องมือ 
          7.2 สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและนักศึกษา 
          7.3 ผู้ผ่านการอบรมสามารถช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาได้ทันทีโดยประสานงานผ่านศูนย์เสมารักษ์ 
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งาน/โครงการ             ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรทิพย์ สันทัด    นายเจริญพงศ์ แสงโสม 
                               นางสาวสะใบแพร สอนโสม   และนางสาวอรอุมา พันแสงทอง  
ลักษณะโครงการ    ใหม่   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

            งานอ านวยการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหาร
องค์การ  การประสานงาน และการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส โดยภารกิจด้านการจัดระบบบริหารองค์การที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท าระบบควบคุมภายใน งานปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และการจัดประชุมบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ระบบบริหารในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกลไก และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปจึงได้จัดท าโครงการนี้  

2. วัตถุประสงค์    

            2.1 เพ่ือให้การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่าง
เหมาะสม บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีระบบการติดตามประเมินผลตามค ารับรองฯ อย่างมีคุณภาพ 
   2.2. เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง  มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมกาตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  พ.ศ.2544   
            2.3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในส านักงานเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ จุดเน้น 
ต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
            2.4. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการความประหยัดพลังงาน/งบประมาณและการ     
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 

 

               1) ประชุมจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ  และตัวชี้วัด         
การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับผู้ที่รับผิดชอบ  
จ านวน  20  คน 1 วัน 
               2) จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรในส านักงาน จ านวน 48 คน  
               3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานและประเมินผลการควบคุมภายในให้กับบุคลากร     
ในส านักงาน จ านวน 48 คน   
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           3.2 เชิงคุณภาพ 
                ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความรู้                 
ความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและสามารถน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน   
1) จัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 
2) ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
ตามนโยบายถ่ายทอดตัวชี้วัด   
3) จัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
4) ติดตามผล สรุปผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 

20 คน 
1 วัน 

  

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุมการจัดท า
ระบบการควบคุมภายใน   
1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การรายงานผล 
2) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานควบคุม  
ภายใน 
3) จัดท าควบคุมภายใน 
4) ติดตามผล ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

  
 

48 คน 
1 วัน 
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รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และ
บุคลากรในส านักงาน และต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน 
 1) รวมรวมข้อมูล รายละเอียด
นโยบายฯ แนวทางปฏิบัติงานต่าง ๆ 
 2) จัดท าวาระการประชุมและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 
3) ด าเนินการจัดประชุม 
   3.1 ประชุมสภากาแฟ          
(รองศึกษาธิการจังหวัด/ผอ.กลุ่ม)   
   3.2 ประชุมบุคลากรภายใน
ส านักงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
   3.3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
4) สรุป ประเมินผล รายงานการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ 1-3 

  
 
 

  
1 ชุด 

 
50 คน 

 
 

10 คน 
 

50 คน 
 

50 คน 
2 ชุด 

            

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   จ านวน 68,420 บาท รายละเอียด  ดังนี้   

 
 

   กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ านวน 20 คน 1 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 20 คน) 
2) ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x120 บาท x 20 คน) 

 
 
- 
- 

 
 

1,400 
2,400 

 
 
- 
- 

 
 

1,400 
   2,400 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 
จ านวน 48 คน 1 วัน  
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 48 คน) 
2) ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x120 บาท x 48 คน) 
 
 
 
 

 
- 
- 

 
3,360 
5,760 

 

 
- 

     - 

 
3,360 
5,760 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม
และบุคลากรในส านักงาน และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
3.1 ประชุมสภากาแฟ (รองศึกษาธิการจังหวัด/ผอ.กลุ่ม) 
เดือนละ 1 ครั้ง ปีละ 12 ครั้ง ๆ ละ 10 คน 
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (24 มื้อ x 35 บาท x 10 คน) 
3.2.ประชุมบุคลากรในส านักงาน 
(2 เดือน/ครั้ง ๆ ปีละ 6 ครั้ง ๆ ละ 48 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 มื้อ x 35 บาท x 45 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (6 มื้อ x 120 บาท x 45 คน) 

 
 
 
 

- 
 

 
- 
- 

 
 
 

 
4,200 

 
 

18,900 
32,400 

 
 
 

 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 

 
4,200 

 
 
18,900 
32,400 

รวมทั้งสิ้น - 68,420  68,420 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)  
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง     
ที่ประชุม สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
สอบถาม 

  
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

            ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถน าวิสัยทัศน์  และนโยบาย
สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน มีความสามัคคีกัน 
ท าให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 
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โครงการ                   อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญและ 
                              ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)                      
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที่ 2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
กลุ่มงานรับผิดชอบ      กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม  นางสาวปานไพลิน สิงห์หนองโดน และคณะ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่        
ระยะเวลาด าเนินงาน    พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 

………………………………… 

1.หลักการและเหตุผล 

 

              ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และแนวทางในการด าเนินการตามมาตรการ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาต้องผ่านการฝึกอบรม มีวุฒิทางลูกเสือและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามข้อบังคับของ               
คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 

  

             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับสมาคมวิทยากรลูกเสือกาญจนบุรี  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือในหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบกับครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงก าหนดจัดฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญและผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
หลักสูตรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ขึ้น 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลูกเสือตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการลูกเสือแห่งชาติ 
           2.2 เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
สามารถท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบริการงานลูกเสือในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.3 เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน              
วิชา ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  

                1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือในจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
จ านวน 100 คน 
                2) คณะท างาน/วิทยากร จ านวน 50 คน 

 

3.2 เชิงคุณภาพ   

                ผูผ้่านการฝึกอบรมเข้าใจเนื้อหา หลักสูตรการสอนลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สามารถ
เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมเยาวชน  โดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4.การด าเนินงาน 
 

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.6

0 

ธ.ค
.60

 

ม.
ค.

61
 

ก.พ
.61

 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย.

61
 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.6

1 

ก.ค
.61

 

ส.ค
.61

 

ก.ย
.61

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน    

20 คน    
 1 วัน 

      
 

      

2.จัดอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ 
และบุคลากรทางการลูกเสือ                   
ในจังหวัด  

150 คน    
7 วัน 

            

3.ประเมินผลการอบรม              
4.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน              

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ    รวมทั้งสิ้น  650,000  บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการฯ และวางแผนการด าเนินงาน 
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
 2) ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
       - 
       - 

 
1,400 
2,400 

 
     - 
     - 

 
1,400 
2,400 

2. จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
จ านวน 150 คน 7 วัน 6 คืน                                                   
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 35 บาท x 14 มื้อ) 
 2) ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 20 มื้อ x 150 บาท)  
 3) ค่าพาหนะวิทยากร 
 4) ค่าตอบแทนวิทยากร (รุ่นละ 25 คน) 
 5) ค่าสถานที่จัดการฝึกอบรม 7 วัน (วันละ 500 บาท) 
 6) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 100 ชุด ชุดละ 80 บาท 
 7) ค่าวัสดุ 

 
 
       - 
       - 
       - 

70,800 
- 
- 
-    

 
 

73,500 
450,000 
30,000 

- 
3,500 
- 
- 

 
     
     - 
     - 
     - 
     - 
     - 
   8,000 
  10,400 

 
 

73,500 
450,000 
30,000 
70,800 
3,500 

    8,000 
  10,400   

รวมทั้งสิ้น 70,800 560,800 18,400 650,000 
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6.การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
จ านวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความเข้าใจจุดหมาย 
วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

            ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสอนลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมเยาวชน โดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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งาน/โครงการ          การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ                 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ                   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผดิชอบโครงการ      น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  นางจิตติมา ช่ออัญชัญ  นายอังกูร จินจารักษ์ 
                                    น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ และ น.ส.นันทญาพร  ลาภมูล    
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน          ธันวาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

             การสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลสู่ความเข้มแข็งทั้งระบบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนาสมรรถนะ  การธ ารงรักษาทรัพยากร
บุคคล และการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
สามารถบริหารจัดการงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส และเป็น
ธรรม  เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างสมดุล  
ส่งผลให้การบริหารจัดการส านักงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์   

  

   2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลสู่ความเข้มแข็งทั้งระบบ  
            2.2 เพ่ือประชุมคณะกรรมการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการบริหารงานงานบุคคลให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
            2.3 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

3. เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      1) ประชุมก าหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 
     2) จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 กิจกรรม 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบการบริหารงานบุคคลที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
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4. การด าเนินงาน  

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
0 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

 6
1 

ก.
พ.

 6
1 

มี.
ค.

 6
1 

เม
.ย

. 6
1 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย.

 6
1 

ก.
ค.

 6
1 

ส.
ค.

 6
1 

ก.
ย.

 6
1 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผน
อัตราก าลัง และการจัดท าแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   
พ.ศ. 2561 
1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกล 
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผน 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2561  และขอความ
เห็นชอบจาก กศจ.  
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

20 คน 
1 วัน 

            

กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้ทางดา้น
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และ
องค์ประกอบการย้ายผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) สร้างเคร่ืองมือประเมินผล 
3) ประชุมคณะท างานฯ 
4) ประเมินผล 
5) รายงานผล 

15 คน 
2 วัน 

            

กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้ทาง    
ด้านองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพของครู และ
องค์ประกอบการย้ายครู 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) สร้างเครื่องมือประเมินผล 
3) ประชุมคณะท างานฯ 
4) ประเมินผล 
5) รายงานผล 

15 คน 
2 วัน 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  43,240  บาท 

 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมปฏิบัติการวางแผนอัตราก าลัง และ
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 
จ านวน 20 คน 1 วัน 

    

 1)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 20 คน x 2 มื้อ) - 1,400 - 1,400 
 2) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 20 คนx 1 มื้อ) - 2,400 - 2,400 
 3) ค่าจัดท าเอกสาร (20 เล่ม x 100 บาท) - - 2,000 2,000 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ 
ด้านองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และองค์ประกอบการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 15 คน 2 วัน 

    

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(35 บาท x 15 คน x 4 มื้อ) - 2,100 - 2,100 
2) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 15 คน x 2 มื้อ) - 3,600 - 3,600 
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะกรรมการ 
(300 บาท x 6 คน) 

- 1,800 - 1,800 

4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(200 บาทต่อวัน x 11 คน x 3 วัน) 
(420 บาทต่อวัน x 11 คน x 3 วัน) 

11,220 - - 11,220 

กิจกรรมที่ 3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้
ทางด้านองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของครู และ
องค์ประกอบการย้ายครู 

    

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(35 บาท x 15 คน x 4 มื้อ) - 2,100 - 2,100 
2) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 15 คน x 2 มื้อ) - 3,600 - 3,600 
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะกรรมการ 
(300 บาท x 6 คน) 

- 1,800 - 1,800 

4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(200 บาท x 11 คน x 3 วัน) 
(420 บาท x 11 คน x 3 วัน) 

11,220 - - 11,220 

รวมทั้งสิ้น 22,440 18,800 2,000 43,240   
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Output)     
ร้อยละ  85  ของการปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบรุ ีมีความถูกต้อง รวดเร็ว  โปร่งใส  
เป็นธรรม   

 การตรวจสอบ 
 การรายงาน 

 แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ แบบสอบถาม รายงานผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          7.1 การบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 7.2  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา   และลูกจ้าง   มีศักยภาพและมีขวัญก าลังใจในความมั่นคง
ของการประกอบอาชีพ 
          7.3 เสริมสร้างให้บุคลากรน าความรู้ และทักษะ ไปปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม
การปฏิบัติงานให้เกิดการบริการที่ดี ส่งผลให้ผู้รับการบริการพึงพอใจ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 5  

การบริหารแผนสูก่ารปฏิบตั ิ
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการ
สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และการสื่อสารระหว่างองค์กร มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนี้ 

          1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

               1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา  และทุกภาคส่วนในจังหวัด 
ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
               1.2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญและใช้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
               1.3 ด าเนินการ ชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญ และทิศทาง ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้บุคลากรใน
หนว่ยงาน ได้รับทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
               1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และยกย่องชมเชย ให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ 
               1.5 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง  จังหวัด และทุกภาคส่วน เพ่ือรับการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. การบริหารงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม 

               2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ และรายงานผลการใช้เงินงบประมาณเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
               2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ใช้ตามโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย     
ที่ก าหนดและเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ห้ามน างบประมาณส่วนที่เหลือไปในกิจกรรมอื่น 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                                                  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 

      2.3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน     
จะด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล                 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ดังนี้ 
           รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 
           รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 
            รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
      2.4 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มอบให้กลุ่มนโยบายและแผน สรุปและน าเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน  หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีเสนอ งบจาก
ตามโครงการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน หน่วยงานอ่ืน ๆ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ

1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 20,000 20,000 20,000 พัฒนาการศึกษา นางสุธินันท์  พูลสมบัติ

2 ขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ความย่ังยืน 588,200

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นางวราภรณ์  เนาวราช

3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
                             

150,000
ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” 500,000
ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

5 จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา 

390,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

6 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561      (1) 45,000 25,000       20,000      -                45,000 พัฒนาการศึกษา นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์

7 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 1,200,000 1,200,000 1,200,000

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นางวารินทร์ สุขกุล 

8 สรรหาและบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 725,300 บริหารงานบุคคล นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

9 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ    303,400
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นางสาวถวิล  หวังกุ่ม 

10 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ข้ันความรู้ช้ันสูง (A.T.C.)        
                                             

650,000 ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

11 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้ังระบบ 43,240 บริหารงานบุคคล นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

12 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 2,106,600 2,106,600 2,106,600
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นางสาวถวิล  หวังกุ่ม 

13 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 108,800
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นายชาลี ส ารองทรัพย์ 

14 พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือยกระดับ O-NET (3) 237,000 237,000 237,000 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล 161

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
จ าแนกตามยุทธศาสตร์

งบ สป.ศธ.
งบจังหวัด รวม

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนท่ีชายแดน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต



ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีเสนอ งบจาก
ตามโครงการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน หน่วยงานอ่ืน ๆ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ

งบ สป.ศธ.
งบจังหวัด รวม

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

15 พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี (3) 146,000 146,000 146,000
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายชาลี  ส ารองทรัพย์
นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล

16 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) 640,000 640,000 640,000
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นางพิชญาภัค อารีรอบ

17 ส่งเสริมสนับสนุนการพิจารณาคัดเลือกฯ ตรวจเย่ียม ก ากับติดตาม ดูแล
นักเรียนทุนการศึกษาต่างๆ                                             92,280 พัฒนาการศึกษา นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ 

18 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 34,800 พัฒนาการศึกษา นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ 

19 จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 16,000
ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม

20 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ       64,000 64,000 64,000 นโยบายและแผน นางวันทนีย์  ขาวผ่อง
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21 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 61,000 61,000 61,000 บริหารงานบุคคล นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

22 ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์      145,500 145,500 145,500
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นายชาลี ส ารองทรัพย์ 

23 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีตามนโยบาย 2,503,000 785,560 785,560 อ านวยการ นางพรทิพย์  สันทัด

24 ตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับการอุดหนุนส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน 

30,000 30,000
30,000 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางชัฎชรี  มริภัณณฎี

25 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

33,000 33,000
33,000

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

นายชาลี ส ารองทรัพย์ 

26 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (เบิกแทนกัน) 1,964,900 400,000 400,000 บริหารงานบุคคล นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

27 จัดงานวันครู 116,100 78,000 78,000 อ านวยการ นางพรทิพย์  สันทัด

28 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 30,000 30,000        30,000 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล 

29 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 252,400 อ านวยการ นางพรทิพย์  สันทัด

30 ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา  34,800 ตรวจสอบภายใน นางสาวปราณี  ทองสุทธา

31 ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี

68,420 อ านวยการ นางพรทิพย์  สันทัด

รวมท้ังส้ิน 12,841,740 1,240,560 2,543,500 33,000 0 2,126,600 78,000 6,021,660

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและต่อเน่ืองตลอดชีวิต



 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ที ่ 395/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  

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

ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จะด ำ เนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.2558 – 2564 
นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นเชิง
นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค ยุทธศำสตร์พัฒนำ
จังหวัด และบริบทของพ้ืนที ่ 

           เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมภำรกิจจึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ดังนี้  
          1. นำยอนันต์ กัลปะ             ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี               ประธำนคณะท ำงำน  
 2. นำยโอภำส ต้นทอง           รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี           รองประธำนคณะท ำงำน 
          3. นำยชำลี ส ำรองทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล     คณะท ำงำน 

4. นำงพรทิพย์ สันทัด   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
5. นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน   

 6. นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ   คณะท ำงำน 
          7. นำงภิญญดำ รัตนพนังสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริกำรศึกษำเอกชน คณะท ำงำน 
 8. นำงสำวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน   คณะท ำงำน  
   9. นำงจิตติมำ ช่ออัญชัญ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
           10. นำยนิวัตน์ โชติสวัสดิ์          ศึกษำนิเทศก์                                   คณะท ำงำน  
          11. นำงวำรินทร์ สุขกุล           ศึกษำนิเทศก์         คณะท ำงำน  
          12. นำงพิชญำภัค  อำรีรอบ     ศึกษำนิเทศก์            คณะท ำงำน  
          13. นำงสำวถวิล หวังกุ่ม         ศึกษำนิเทศก์                                      คณะท ำงำน  
          14. นำงเมตตำ สุกใส            ศึกษำนิเทศก์                                      คณะท ำงำน  

15. นำงสำวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์  ศึกษำนิเทศก์                                       คณะท ำงำน  
 16. นำงรุ่งอรุณ หัสชู             ศึกษำนิเทศก์                                 คณะท ำงำน  
        17. นำยชัยวัตร ทองบ่อ       ศึกษำนิเทศก์                                  คณะท ำงำน  
         18. นำงสำวสัทธำ สืบดำ       ศึกษำนิเทศก์                                   คณะท ำงำน        
 19. นำงวรำภรณ์ เนำวรำช        ศึกษำนิเทศก์                                  คณะท ำงำน            

                                                                                           /20. นำงสำลินี… 
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 20. นำงสำลินี อุดมผล        ศึกษำนิเทศก์                    คณะท ำงำน  
         21. นำงทัศนวรรณ ศักดิ์กำญจนเดช  ศึกษำนิเทศก์               คณะท ำงำน  
          22. นำงชัฏชรี มริภัณณฏี          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        คณะท ำงำน   
 23. นำงสำวปรำณี ทองสุทธำ     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
        24. นำงอรศิมำ ศรีส ำรำญ         นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     คณะท ำงำน 
        25. นำยอังกูร จินจำรักษ์   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                คณะท ำงำน 
 26. นำงสำวสำวิณี สุริยำวงษ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร              คณะท ำงำน   
 27. นำงสำวนันทญำพร ลำภมูล   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร      คณะท ำงำน 
        28. นำงสำววิยะดำ นุ่มวัฒนะ      นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
 29. นำยเจริญพงศ์ แสนโสม นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
 30. นำงสำวสะใบแพร สอนโสม นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร คณะท ำงำน  
 31. นำงสำวอรอุมำ พันแสงทอง   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
 32. นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน              คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 33. นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
 34. นำงอังคณำ วิสุทธำกร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
        35. นำยสำธิต ปุ้งโพธิ ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร           คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
        36. นำงสำวอิสรียำ หมั่นดี   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร           คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ  

         มีหน้าที่ 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำประเทศตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
พ.ศ. 2558 – 2564 นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ  (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของภำค ยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัด และบริบทของพ้ืนที่  
 2. ศึกษำ วิเครำะห์บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมประกำศ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ ณ วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ.2560 
 3. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ให้สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ นโยบำยแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัด 
        4. ยกเป็นร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี  

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

              สั่ง  ณ  วันที่  30  ตุลำคม  พ.ศ.2560 

                                                    

                                        (นำยอนันต์  กัลปะ) 
                              ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
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