
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

                ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง      
ที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 บริบททีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาศึกษา 
 ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
 ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
       
                                                                     (นายอนันต์ กัลปะ) 
                                                                ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
                   กุมภาพันธ ์2563 



หน้า
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบรีุ 6-40

41
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 49-52
แผนการศึกษาแหง่ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 53-57

57-58
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
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นโยบายความมัน่คงแหง่ชาติ (พ.ศ.2558 - 2564)



แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (ต่อ)
หน้า

5 เย่ียมบา้นนกัเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ 95
6 ส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน 101
7 ขับเคล่ือนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 105

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

8 คัดเลือกหมูยุ่วกาชาดต้นแบบระดับจังหวัด 109
9 ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 112
10 ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 116
11 ส่งเสริมระเบยีบวินยัลูกเสือ เนตรนารี 120
12 ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเปน็พลเมืองดีของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 124

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

13 ตรวจสอบจ านวนนกัเรียนและติดตามการใหเ้งินอุดหนนุ 127
14 ตรวจสอบการด าเนนิงานของสถานศึกษา 131

ส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนเอกชน ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ 

15 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบคุคลทั้งระบบ 134
16 งานวันครู คร้ังที่ 64 พ.ศ. 2563 139
17 บริหารจัดการส านกังาน ปงีบประมาณ 2563 144
18 เสริมสร้างศักยภาพบคุลากรในส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ 

หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ                 148
19 ประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ 152

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

20 ประชุมเชิงปฏิบติัการการรายงานผลค ารับรองการปฏิบติัราชการ 156
ประจ าปงีบประมาณ 2562  ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

21 ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์          157
22 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน 164
23 ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 171
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคุีณภาพ
24 สร้างและส่งเสริมความเปน็พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 174
25 TFE (Teams For Education) 178
26 ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบงัคับ 184
27 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 192

Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  (ระยะที่ 2) 197
28 ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบรีุ 203



หน้า
แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

29 สร้างภูมิคุ้มกันและปอ้งกันยาเสพติด 208
30 ประชุมเชิงปฏิบติัการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ปงีบประมาณ 2563  212
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      216

ในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ส าหรับส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ  ปงีบประมาณ 2563

32 เสริมสร้างจิตส านกึด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาประจ าป ี2563 220
33 หลักสูตรเชิงพื้นที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการ 223

โรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน  จังหวัดกาญจนบรีุ
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

34 ประชุมจัดท าแผนปฏิบติัราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 231
35 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 238
36 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบรีุ 242
งบพัฒนาจังหวัด แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ
37 ขับเคล่ือนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาจังหวัดสู่ชุมชน 247

อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบรีุ
งบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

38 การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 252
ปกีารศึกษา 2562

การน าแผนสู่การปฏิบติั 259-260
ภาคผนวก

ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบติัราชการระจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
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ก 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

                ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3  
มาตรา 9 (1) และ (2) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ศึกษา วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) และบริบท
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และก าหนดเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารหน่วยงาน  
โดยจ าแนกเป็น 1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จ านวน 2,635,039 บาท (สอง
ล้านหกแสนสามหมื่นสามห้าพันสามสิบเก้าบาท)  2) แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   จ านวน 840,595  บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท)  3) แผนงาน
บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 4) แผนบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 5)แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 284,400 บาท (สองแสนแปดหมื่น  
สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 6) งบสนับสนุนจาก: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 
279,850 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 7) งบพัฒนาจังหวัด จ านวน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 4,409,884 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าพันแปด
ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 

           ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ (Mission)  

               1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
               2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การปฏิบัติ 

     3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ                 
     4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านยิมองค์การ (Core Values) 

                                    มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  ท างานเป็นทีม 

เป้าประสงค์รวม (Goal)      

    1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
    2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategics) 

 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
              2. พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
              3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               4. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ประเทศ 
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง 
                    ความมั่นคง 
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ร้อยละ 100 

2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย รู้จักการเสียสละ ท าประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม 

ร้อยละ85 

3.ร้อยละของสมาชิกยุวกาชาดมีความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาด 

ร้อยละ 85 

4.ร้อยละของผู้เรียนได้น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทด้านการศกึษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของเด็กปฐมวัย เด็ก และเยาวชน ในสังกัดเอกชน สังกัด กศน.     
ทุกอ าเภอ และสังกัดอาชีวศึกษา ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและมี
ทักษะในการปอ้งกันยาเสพติด 

ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันทีส่นองความต้องการ 
                  ของตลาดงานและประเทศ 
6.จ านวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา  1 ผลงาน 
7.ชุมชนและโรงเรียนสามารถคัดเลือกอัตลักษณ์ที่ดีของชุมชนในการน ามาเป็น
ต้นแบบในการไปพัฒนาชุมชนอื่น 

จ านวน 1 รูปแบบ 
จ านวน 5 ชุมชน 

8.ชุมชนและโรงเรียนสามารถคัดเลือกบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเองที่ชุมชน
ให้การยอมรับว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเอง 

จ านวน 100 คน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
9.หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนรอ้ยละ 50 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
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ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค่าเป้าหมาย 

10.หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละ 80 

11.ร้อยละของสถานศึกษามีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 

12.ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 
13.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 
14.ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีการด าเนินงาน
ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ร้อยละ 80 

15.ร้อยละสถานศึกษากลุ่มเปา้หมายน ารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

16.ร้อยละสถานศึกษากลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เทา่เทียมและต่อเนื่องตลอดชีวติ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รบัโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง และเสมอภาค ร้อยละ 100 
17.ร้อยละของสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดับอนุบาล(อนุบาล 1 – 3) มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  

ร้อยละ 50 

18.ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

19.ร้อยละของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาปรญิญาตร ี ร้อยละ 50 
20.ร้อยละของนักเรียนที่ขอรบัทุนได้รับการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่าง
ยุติธรรม 

ร้อยละ 100 

21.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานทุกทุน ได้รับการ
ติดตามผลการเรียนและเยี่ยมบ้านครบ 

ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตรท์ี5่ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
22. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมการการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอย  

ร้อยละ 80 

23.ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนักรู้ในเรือ่งการลด  และ     
คัดแยกขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 80 



จ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
  กลยุทธ ์
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ชายแดน และ 
กลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว 
   1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิล 
24. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี 

ไม่น้อยกว่าปทีี่ผ่านมา 
  

25.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี 

ร้อยละ 80 

26.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  

 ระดับAA 
 

27.ร้อยละของสถานศึกษาที่รบัการตรวจสอบภายในได้ครบถ้วนตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ 

ร้อยละ 100 

28.ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ด้านการตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ร้อยละ 80 

29.ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมงานวันครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมงานวันครูประจ าปี 2563 

ร้อยละ 80 

30.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานด้านระบบบริหารงานบุคคลมีความ
เข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วทันตามก าหนดเวลาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ 

ร้อยละ 100 



ฉ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

                    กลยุทธ์ 
   2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 
   2.2 เพิ่มประสทิธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ของผู้เรียน 
   2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนและสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
  กลยุทธ ์
                         3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ การวัดและประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม      
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพื้นที่ ยุทธศาสตร์ และ      
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม    
ทวิศกึษา) 
    3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมือง      
    3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 
                ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 สรา้งโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กลยุทธ ์
   4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
   กลยุทธ ์  
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์สิง่แวดล้อมและ 
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 
    5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ ์

   6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 



ช 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

                  6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
   6.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในพืน้ที่ 

ภาค และส่วนกลาง  
   6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ 
   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 
 
ท่ี 

กล
ยุทธ์

ศธจ.ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
งบด าเนินงาน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
จังหวัด 

งบจาก
หน่วยงาน

อื่น ๆ 

รวม
งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
1 6 บริหารจัดการส านักงาน 

ปีงบประมาณ 2563 
1,868,000   - - - - 1,868,000   

2 6 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 

 38,900 - - - 38,900 

3 6 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุร ี

- 45,400 - - - 45,400 

4 3  ตรวจติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

- 80,000 - - - 80,000 

5  3 ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ - 10,000 - - - 10,000 
6 3 ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวัน

สถาปนายุวกาชาดไทย 
- 30,000 - - - 30,000 

7 3 สนับสนุนการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 

- - 30,000 - - 30,000 

8 4 การจัดงาน“ฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ”ประจ าปี 2563 

- - 40000 - - 40,000 

9 3 ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

7,000 - - - - 7,000 

 

 

 

 



ซ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 
ท่ี 

กล 
ยุทธ์

ศธจ.ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
งบด าเนินงาน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
จังหวัด 

งบจาก
หน่วยงาน

อื่น ๆ 

รวมงบประมาณ 
ท้ังส้ิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(ต่อ) 
10 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ

รายงานผลค ารับรอง
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

9,100 - - - - 9,100 

11 6 ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

18,000 
 

- - - - 18,000 

12 6 บูรณาการจัดท าแผน
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
กาญจนบุร ี

47,000 - - - - 47,000 

13 6 งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.
2563 

40,000 
   

- - - - 40,000 
  

14 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล 
ทั้งระบบ 

35,000 
 

- - - - 35,000 
 

15 4 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัด
กาญจนบุร ี

15,320 - - - - 15,320 

16 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

75,599 - - - - 75,599 

17 4 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี 

83,810 - - - - 83,810 

18   6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ค ารับรองการปฏบิัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

12,880 - - - - 12,880 

 

 

 

 

 



ฌ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 
ท่ี 

กล 
ยุทธ์ 

ศธจ.ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
งบด าเนินงาน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
จังหวัด 

งบจาก
หน่วยงาน

อื่น ๆ 

รวมงบประมาณ 
ท้ังส้ิน 

19 4 โครงการตรวจสอบ
จ านวนนักเรียนและ
ติดตามการให้เงินอุด 
หนุนส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชน 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  

30,000 - - - - 30,000 

20 3 ส่งเสริมระเบียบวินัย
ลูกเสือ เนตรนาร ี

- 87,420 - - - 87,420 

21 3 ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น
ต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- 6,610 - - - 6,610 

22 3 ขับเคลื่อนงานด้าน
สถานศึกษาพอเพียง
และศูนย์การเรียนรูต้าม
หลักปรัชญา                           
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

12,800 7,200 - - - 20,000 

23 3 คัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบระดับจังหวัด 

- 5,000 - - - 5,000 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

24 3 สร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการ ศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

- 279,480 - - - 279,480 

 



ญ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 

 
ท่ี 

กล 
ยุทธ์ 

ศธจ.ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
งบด าเนินงาน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
จังหวัด 

งบจาก
หน่วยงาน

อื่น ๆ 

รวมงบประมาณ 
ท้ังส้ิน 

25 3 TFE (Teams For 
Education) 

- 162,750 - - - 162,750 

26 3 Coaching Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ระยะที่1 
ระยะที่2 

80,000 
75,000 

- - - 80,000 
75,000 

27 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

- 50,325 - - - 50,325 

28 4 ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

- 193,040 - - - 193,040 

แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
29 1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน 

ยาเสพติด 
- 40,000 - - - 40,000 

แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
30 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ                               
ปีงบประมาณ 2563   

- 40,180 - - - 40,180 

31 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษา
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานของ
หน่วย งานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency                     
Assessment : ITA) 
ส าหรับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   

- 9,820 - - - 9,820 

 

 



ฎ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 
ท่ี 

กล 
ยุทธ์ 

ศธจ.ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
งบด าเนินงาน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
จังหวัด 

งบจาก
หน่วย 

งานอื่น ๆ 

รวม
งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

32 3 เสริมสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสาประจ าปี 2563 

- 40,000 - - - 40,000 

33 2 หลักสูตรเชิงพื้นที่ส าหรับ
พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  จังหวัด
กาญจนบุร ี

- 40,000 - - - 40,000 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
34 1 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับจังหวัด 

- 68,400 - - - 68,400 

35 4 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

- 72,000 - - - 72,000 

36 4 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดกาญจนบุร ี

- 144,000 - - - 144,000 

งบพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี แผนบูรณาการ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
37 5 โครงการขับเคลื่อนคุณ

คุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแผนพัฒนาจังหวัดสู่
ชุมชน อ าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- - - 200,000  200,000 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 
ท่ี 

กล 
ยุทธ์ 

ศธจ.ที่ 

 
แผนงาน/โครงการ 

งบ 
ด า เนินงาน 

งบราย จ่าย
อื่น 

งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
จังหวัด 

งบจาก
หน่วยงาน

อื่น ๆ 

รวม
งบประมาณ 

ท้ังส้ิน 

งบจากหน่วยงานอื่น : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

38 4 การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปี
การศึกษา 2562 

- - - - 279,850 279,850  

รวมทั้งสิ้น 2,254,509 1,605,525 70,000 200,000 279,850 4,409,884 

 



 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจ้ดสรร)  
 

             ส่วนที่ 1 

             บทน ำ 
 

                ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 8/6 หมู่ที่ 12  ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอ      
เมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   
เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย ในกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัด  มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังนี ้
 1. รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ.  อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำร        
ที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่ กศจ.มอบหมำย 
 2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
               3. สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร 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 และกำรกีฬำเพื่อกำรศึกษำ 
 10. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
 11. ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งปฏิบัติ
ภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด 

 

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

ต ำแหน่ง/กลุ่ม                     จ ำนวนบุคคลกร 
กรอบอัตรำก ำลัง บุคลำกรปฏิบตัิงำนจริง 

ศึกษำธิกำรจังหวัด 1 1 
รองศึกษำจังหวัด 1 1 
กลุ่มอ ำนวยกำร 7 5 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 13 5 

กลุ่มนโยบำยและแผน 7 6 

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 6 5 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 4 2 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 21 14 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 5 3 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 1 

           รวม 67 41 
                             (ข้อมูล ณ 20 มกรำคม พ.ศ.2563) 

กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำ องค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนในพื้นที่ และมีองค์คณะบุคคลใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด ดังนี้ 

1.คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (กศจ.กจ.) 
    1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                                     ประธำนกรรมกำร 
             1.2  ศึกษำธิกำรภำค 3         รองประธำน 
   1.3 นำยอำดุลย์  พรมแสง                  ผู้แทน สพฐ.         กรรมกำร 
   1.4 ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำกำญจนบุรี          ผู้แทน ศอส.         กรรมกำร 
   1.5 นำยบุญส่ง ล้อประกำนต์สิทธิ์                  ผู้แทน กคศ.         กรรมกำร 
   1.6 นำยมณฑล  ภำคสุวรรณ ์                  ผู้แทน สช.          กรรมกำร 
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   1.7 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี หรือผู้ที่ได้มอบหมำย ผู้แทน สป.อว.  กรรมกำร 
   1.8 ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี ผู้แทน กศน.          กรรมกำร 
             1.9 นำยเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์                  ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน        กรรมกำร 
   1.10 นำยสุรสีห์  พลไชยวงศ์                  ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ          กรรมกำร 
   1.11 นำยชนะ อปรำชิตำ                  ผู้แทนภำคประชำชน          กรรมกำร 
   1.12 นำยโอภำส เจริญเชื้อ                  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ          กรรมกำร 
   1.13 พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดำวงษ์                  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ          กรรมกำร 
   1.14 นำยบุญชู วิวัฒนำทร                  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ          กรรมกำร 
   1.15 ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   1.16 รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   1.17 นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม         นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

   1.18 นำงพรทิพย์  สันทัด นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

        2.คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (อกศจ.กจ.) 

           2.1 นำยบุญส่ง ล้อประกำนต์สิทธิ ์       ประธำนอนุกรรมกำร 
            2.2 นำยอำดุลย์  พรมแสง       อนุกรรมกำร 
 2.3 นำยโอภำส  เจริญเชื้อ       อนุกรรมกำร 
 2.4 นำยวิทยำเกียรติ  เงินดี       อนุกรรมกำร 
 2.5 นำยสรศักดิ์  ไสยะหุต       อนุกรรมกำร 
 2.6 นำยประยูร  สุธำบูรณ ์       อนุกรรมกำร 
 2.7 นำยนันทพล  พงษ์สรอย       อนุกรรมกำร 
 2.8 นำยบ ำรุง ข่ำยค ำ       อนุกรรมกำร 
 2.9 ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี             อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  

 2.10 นำยโอภำส ต้นทอง      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.11 นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3. คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
  3.1 นำงอรณิช  วรรณนุช     ประธำนอนุกรรมกำร 
  3.2 นำยชนะ  อปรำชิตำ     อนุกรรมกำร 
  3.3 นำยบุญชู วิวัฒนำทร     อนุกรรมกำร 
  3.4 นำยนรินทร์  ช ำนำญดู     อนุกรรมกำร 
  3.5 นำยทวี  ชูศรี     อนุกรรมกำร 
 3.6 นำยศุภชัย  มำกสมบูรณ์     อนุกรรมกำร 
  3.7 นำยประทีป  หวำนชิต     อนุกรรมกำร 
  3.8 นำยสำนนท์ ทรัพย์เพิ่ม     อนุกรรมกำร 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  3.9 ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.10 นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  3.11 นำงวสำววิไลรัตน์  คันธำวัฒน์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์จังหวัดกำญจนบุรี 
            4.1 นำยณรงค์เดช  รัตนำนนท์เสถียร     ประธำนอนุกรรมกำร 
 4.2 นำยภูวเดช  อินทรพรหม     อนุกรรมกำร 
 4.3 นำยเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์          อนุกรรมกำร 
 4.4 บำทหลวง สุรินทร์  จำรย์อุปกำระ     อนุกรรมกำร 
 4.5 นำงวิชญำณี  บุญทวี     อนุกรรมกำร 
 4.6 ผู้ช่วยศำตรำจำรยพ์งษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน ์     อนุกรรมกำร 
 4.7 นำยสุวรรณ  เรือนอินทร์     อนุกรรมกำร 
 4.8 นำยปัญญำ  วุฒิประจักษ์     อนุกรรมกำร 
 4.9 ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.10 นำยชำลี  ส ำรองทรัพย์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 4.11 นำงวันทนีย์  ขำวผ่อง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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ข้อมูลทั่วไปจงัหวัดกาญจนบุร ี

1.ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวดักาญจนบุร ี

 กาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 
ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสามของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทาง
ประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่  
              ทศิเหนือ           ติดต่อกับจังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์
              ทศิใต้             ติดต่อกับจังหวัดราชบุร ี 
              ทศิตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 
              ทศิตะวันตก       ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
              เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ 
 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้้าส้าคัญสองสายคือ แม่น้้าแควใหญ่ และ
แม่น้้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้้าแม่กลอง ที่บริเวณอ้าเภอเมืองกาญจนบุร ี 
 จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี อ้าเภอ     
ไทรไทรโยค อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอศรีสวัสด์ิ อ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอสังขละบุรี 
อ้าเภอพนมทวน อ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอด่านมะขามเต้ีย อ้าเภอหนองปรือ และอ้าเภอห้วยกระเจา 

 ค้าขวัญประจ้าจังหวัด 

“แคว้นโบราณ ด้านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น  าแคว แหล่งแร่น  าตก” 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 2. เขตการปกครอง 

        จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครองเป็น 13 อ้าเภอ 95 ต้าบล 959 หมู่บ้าน โดยมีอ้าเภอ   ดังนี้   
1) อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 2) อ้าเภอท่ามะกา 3) อ้าเภอท่าม่วง 4) อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 5) อ้าเภอทองผาภูมิ 6) 
อ้าเภอไทรโยค 7) อ้าเภอสังขละบุรี 8) อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 9) อ้าเภอบ่อพลอย 10) อ้าเภอพนมทวน 11) อ้าเภอ
เลาขวัญ 12) อ้าเภอห้วยกระเจา และ 13) อ้าเภอหนองปรือ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  122 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรบริการส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) เทศบาลต้าบล 47 แห่ง องค์กรบริหารส่วนต้าบล 72 แห่ง 

3. ประชากร  
                 ประชากร ณ ปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 895,525 คน ชาย 450,262 คน หญิง 445,263 คน 

อ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ้านวน  173,191 คน รองลงมาได้แก่ อ้าเภอ    

ท่ามะกา จ้านวน 136,220 คน และอ้าเภอท่าม่วง มีจ้านวน 108,217 คน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนครัวเรือน จ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ.2562 

จังหวัด/อ าเภอ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
จังหวัดกาญจนบุร ี 450,262 445,263 895,525 343,345 
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 91,056 82,135 173,191 78,231 
อ าเภอไทรโยค 33,057 31,059 64,116 23,093 
อ าเภอบ่อพลอย 28,737 28,882 57,619 21,701 
อ าเภอศรีสวัสด์ิ 13,857 13,029 26,886 10,542 
อ าเภอท่ามะกา 65,739 70,481 136,220 48,847 
อ าเภอท่าม่วง 52,060 56,157 108,217 44,378 
อ าเภอทองผาภูมิ 35,600 32,969 68,569 28,774 
อ าเภอสังขละบุร ี 25,094 23,600 48,694 14,597 
อ าเภอพนมทวน 25,905 27,264 53,169 18,520 
อ าเภอเลาขวญั 29,078 29,319 58,397 20,016 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 17,284 17,255 34,539 12,061 
อ าเภอหนองปรือ 15,940 15,616 31,556 11,066 
อ าเภอห้วยกระเจา 16,855 17,497 34,352 11,519 
              ทีม่า: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดอืนธันวาคม 2562 
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4. เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

              เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ ต่อการ

ส่งเสริม สนับสนุนและอ้านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด้าเนินกิจการ ต่าง ๆ เช่น 

การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่ การเศรษฐกิจของประเทศ 

รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขต

การค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป) ซึ่งในปี พ.ศ.2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก้าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ก้าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 

1) จังหวัดตาก 14 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 2) จังหวัดมุกดาหาร 11 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว 4 

ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 4) จังหวัดตราด 3 ต้าบล ในอ้าเภอคลองใหญ่ 5) จังหวัดสงขลา 4 ต้าบล ในอ้าเภอสะเดา 

และระยะที่ 2 ก้าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดเชียงราย 21 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 2) จังหวัดหนองคาย 13 

ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 3) จังหวัดนครพนม 13 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส 5 ต้าบล ใน 5 อ้าเภอ 

และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี 2 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลบ้านเก่า และต้าบลแก่งเสี้ยน อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง 

โดยใช้กลยุทธ์ส้าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

                            1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม ่ 
                            2) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                            3) สนับสนุน SMEs และการลงทนุต่อเนื่อง และ  
                            4) จัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  
                     ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค  จะ
ได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ การส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริม 
ให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค เกิดการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น ซี่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ใน
ตลาดภายในภูมิภาค  
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
                  การจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย จุดเน้นการด้าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ด้านโอกาสทางการศึกษา 

 
ตารางที่ 1 จ้านวนสถานศึกษา นักเรียน นกัศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
              จังหวัดกาญจนบุรจี้าแนกตามสังกัด  
 

สังกัด/หน่วยงาน 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวน 

นักเรียน/นักศึกษา 
จ านวนบุคลากร 

รวมทั้งสิ้น 526 173,827 12,372 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 493 150,646 10,591 

  1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 446 111,976 8,424 
  1.2 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 24 16,719 1,169 
  1.3 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 8 8,964 586 
  1.4 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

15 12,987 412 

2. ส่วนราชการอื่น 33 23,181 1,781 
  2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 11 5,813 353 
  2.2 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (สตร.) 
       : กองก้ากับการต้ารวจตะเวนชายแดน  ที่ 13 (กก.ตชด.13) 

14 1,989 137 

  2.3 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 3 184 61 
  2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) 

5 15,195 1,230 

 

           
แผนภาพที่ 1 แสดงจ้านวนสถานศึกษาในจงัหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามสังกัด 



10 

 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

              จากตารางที่ 1 พบว่า ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 526  แห่ง มีจ้านวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 173,827 คน ครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาทั้งสิ้น 12,372  คน เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัดพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ จ้านวน 493 แห่ง 
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานศึกษาอีก 33 แห่ง อยู่ในสังกัดส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 14 แห่ง , 
กระทรวงมหาดไทย 11 แห่ง และส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 แห่ง  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ้านวน  5  แห่ง 
ตารางที่ 2  จา้นวนนักเรียน นักศึกษา ปกีารศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามสังกัดและประเภท 
การศกึษา 

 
 
 
 

สังกัด 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา/ประเภทการศึกษา 

ปริญญา 
รวมทั้งสิ้น

(คน) 

สายสามัญ สายอาชีพ 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 22,159 63,847 35,042 20,055 6,611 2,917 15 150,646 
  1.1 ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

17,533  52,309  28,339  13,635   160   -     -    111,976 

  1.2 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

 4,626  10,834   1,136   123   -   -   -   16,719  

  1.3 ส้านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

 -   -   -   -  6,032   2,917   15   8,964  

  1.4 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

 -   704   5,567   6,297   419   -   -  12,987 

2. ส่วนราชการอื่น 1,962 4,612 1,268 471 - - 14,868 23,181 
 2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) :  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

 1,433   3,152   938   290   -   -   -  5,813 

  2.2 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (สตร.)  
: กองก้ากับการต้ารวจตะเวนชายแดน 
ที่ 13 (กก.ตชด.13) 

 529   1,460   -   -   -   -   -   1,989  

  2.3 ส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม  

 -   -   125   59   -   -   -   184  

  2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 -   -   205   122   -   -  14,868   15,195  

รวมทั้งสิ้น 24,121 68,459 36,310 20,526 6,611 2,917 14,883 173,827 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

แผนภาพที่ 2 จ้านวนนักเรียน นักศึกษา ปกีารศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามประเภทการศึกษา 

           จากตารางที่ 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 จ้านวนนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรีมี

จ้านวนทั้งสิ้น 173,827  คน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษา

ตอน ปลาย กับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นต้น (ปวช.) พบว่า มีผู้เรียนในสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอน

ปลาย) มากกว่า สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผู้เรียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 : 24 

 

24,121 

68,459 

36,310 

20,526 

6,611 
2,917 

14,883 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ปวส. ระดับปริญญา 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ตารางที่ 3  จา้นวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศกึษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามสังกัด 
และประเภทการศึกษา        

 

สังกัด 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น 
(คน) 

จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา/ประเภทการศึกษา 

รวม
ทั้งสิ้น
(คน) 

ร้อยละ 
สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 150,646 9,848 37,174 16,852 5,336 60 - 69,270 45.98 
  1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

111,976 9,765 36,702 16,852 5,336 60 - 68,715 61.37 

  1.2 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

16,719 83 472 - - - - 555 3.32 

  1.3 ส้านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

8,964 - - - - - - - - 

  1.4 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี (กศน.) 

12,987 - - - - - 
 
- 

- - 

2. ส่วนราชการอื่น 23,181 447 1,168 222 - - - 1,837 7.92 
  2.1 กระทรวงมหาดไทย :  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

5,813  1   51   222   -   -   -  274 4.71 

  2.2 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ  
: กองก้ากับการต้ารวจตะเวนชายแดน 
ที่ 13 (กก.ตชด.13) 

1,989  446   1,117   -   -   -   -  1,563 78.58 

  2.3 ส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม  

184 - - - - - - - - 

  2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

15,195 - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 173,827 10,295 38,342 17,074 5,336 60 - 71,107 40.91 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

                  

 
                  
           
 
                  แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
กาญจนบุรีและประเภทการศึกษา 
 
                 จากตารางที่ 3 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนด้อยโอกาสทาง 

การศึกษาทั้งสิ้น 71,107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามสังกัด พบว่า 

มีนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดสังกัด ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. ร้อยละ 78.58 รองลงมา

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  คิดเป็นร้อยละ 61.37  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) 

ร้อยละ 4.71 และสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน3.32  

 
 
 
 
 
 

เด็กด้อยโอกาส 
29.03% 

เด็กปกต ิ
70.97% 

เด็กด้อยโอกาส 

เด็กปกต ิ
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

        ตารางที่ 4   จ้านวนนักเรียน นักศกึษาต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุร ีจ้าแนกตาม 
สังกัดและประเภทการศึกษา 

               

 

 

 

 

 

 
 

สังกัด 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น 

จ านวนนักเรียน นักศึกษาต่างสัญชาติ/ประเภทการศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

รวม ร้อยละ 
สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 150,646 2652 8,320 2,217 504 121 54 - 13,686 9.08 
1.1 ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

111,976  2,569   7,863   2,134   504   -   -  - 13,070 11.67 

1.2 ส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

16,719  83   457   83   -   -   -  - 623 3.73 

1.3 ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

8,964  -   -   -   -   121   54  - 175 1.95 

1.4 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

12,987  -   -   -   -   -   -  - - - 

  2. ส่วนราชการอืน่ 23,181 307 738 9 6 - - 76 1,136 4.90 
2.1 กระทรวงมหาดไทย :  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

5,813  74   105   -   -   -   -  - 179 3.08 

2.2 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ  
: กองก้ากับการต้ารวจตะเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

1,989  233   633   -   -   -   -  - 866 43.54 

2.3 ส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 

184  -   -   9   5   -   -  - 14 7.61 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

15,195  -   -   -   1   -   -  76 77 0.51 

รวมทั้งสิ้น 173,827 2,959 9,058 2,226 510 121 54 76 15,004 8.63 



15 

 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

 

           

 แผนภาพที่ 4 แสดงร้อยละของนักเรียนต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

               จากตารางที่ 4 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนต่างสัญชาติทั้งสิ้น 

จ้านวน 15,004 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามสังกัด พบว่า มีนักเรียน

ในสังกัดส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (สตร.) มากที่สุด ร้อยละ 43.54  รองลงมา คือสังกัดส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คิดเป็นร้อยละ 11.67 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ร.ร.พระ

ปริยัติธรรม) ร้อยละ 7.61ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร้อยละ 3.73 กระทรวงมหาดไทย

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ร้อยละ 3.08 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร้อยละ 1.95 และ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 0.51 ตามล้าดับ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ตารางที่ 5 จ้านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุร ีจ้าแนกตามสังกัด 

              และประเภทสายงาน 

 

สังกัด 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ประเภทสายงาน 

สายบริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 564 8,473 1,554 10,591 

1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 461 6,884 1,079 8,424 

1.2 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 67 990 112 1,169 

1.3 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 25 408 153 586 

1.4 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 
11 191 210 412 

  2. ส่วนราชการอืน่ 96 1,132 553 1,781 

2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 23 278 52 353 

2.2 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ : กองก้ากับการต้ารวจตะเวนชายแดนที่ 13  

(กก.ตชด.13) 
14 123 - 137 

2.3 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 5 31 25 61 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 54 700 476 1,230 

รวมทั้งสิ้น 660 9,605 2,107 12,372 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

                      

 

    
 แผนภาพที่ 5 แสดงจ้านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562  
                     จ้าแนกตามประเภทสายงาน 
 
   จากตารางที่ 5 จ้านวนบคุลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ้าแนกตามสังกัด และประเภทสายงาน         
ในภาพรวม  พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรปฏิบัติงานทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12,372  คน โดยเมื่อ 
พิจารณาตามประเภทสายงาน พบว่า สายงานที่มีผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ สายผู้สอน จ้านวน 9,605 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ สายสนับสนุน จ้านวน 2,107 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 และสายบริหาร จ้านวน 660 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ตามล้าดับ  
  
 
 
 
 

สายสนับสนุน 
14.67% 

สายผู้สอน 80.00% 

สายบริหาร 5.33% 

สายสนับสนุน 

สายผู้สอน 

สายบริหาร 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ตารางที่ 6  แสดงจ้านวนนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 
 จ้าแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  

สังกัด 

จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา/ประเภทการศึกษา 
สายสามัญ สายอาชีพ 

ปริญญา 
รวม

ทั้งสิ้น
(คน) ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 10,317 7,865 3,701 1,431 1,139 - 24,453 
1.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 8,567 7,521 3,688 47 - - 19,823 
1.2 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,750 344 13 - - - 2,107 
1.3 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - - - 1,384 1,139 - 2,523 
1.4 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

167 1,223 1,768 425 - - 3,583 

2. ส่วนราชการอื่น 665 293 85 - - 2,040 3,083 
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 452 254 63 - - - 769 
2.2 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ : กองก้ากับการต้ารวจตะเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

213 - - - - - 213 

2.3 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม - 39 22 - - - 61 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) - - - - - 2,040 2,040 

รวมทั้งสิ้น (คน) 10,982 8,158 3,786 1,431 1,139 2,040 27,536 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

 

                                   

 

 

      แผนภาพที่ 6 อัตราการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

       จากแผนภาพที่ 6 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรีมีนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา   
ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญา รวมทั้งสิ้น 27,536 คน เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส้าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.88 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ร้อยละ 29.63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 13.75 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 5.20 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ 4.13 และระดับปริญญา ร้อยละ 7.41   

 

 

 

 

ป.6 39.88 % 

ม. 3  29.63% 

ม.6 13.75% 

ปวช.5.20% 

ปวส.4.13% 

ปริญญาตรี 
7.41%  ผู้จบการศึกษา 

ป.6 

ม.3 

ม.6 

ปวช. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

ตารางที่ 7 จ้านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามสาเหตแุละสังกัด 

สังกัด 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น 
(คน) 

นักเรียนออกกลางคัน/สาเหตุและสังกัด 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญ

หา
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

 

มีป
ัญ

หา
ใน

กา
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดี/
ถูก

จับ
 

เจ
็บป

่วย
อุบั

ติเ
หต

 ุ

อพ
ยพ

ตา
มผ

ูป้ก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

อื่น
 ๆ

 

รวม นร. 
ออก

กลางคัน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 148,934 79 18 4 28 4 9 415 63 432 1,052 0.71 

  1.1 ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

112,562  2   4   4   6   -   -   157   16   6   195  0.17 

  1.2 ส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

17,193  3   1   -   1   4   -   224   -   118   351  2.04 

  1.3 ส้านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

8,245  74   13   -   21   -   9   34   47   308   506  6.13 

1.4 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศน.) 

10,934  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 

2. ส่วนราชการอื่น 21,362 - 7 - 1 - - 22 2 67 99 0.46 
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

5,637  -   2   -   -   -   -   19   -   67   88  1.56 

2.2 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ : 
กองก้ากับการต้ารวจตะเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

2,080  -   5   -   -   -   -   2   2   -   9  0.43 

2.3 ส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 

177  -   -   -   1   -   -   1   -   -   2  1.13 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

13,468  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 

รวมทั้งสิ้น (คน) 170,296 79 25 4 29 4 9 437 65 499 1,151 0.68 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7 แสดงอัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามสาเหต ุ
 

 

 

 

                แผนภาพที่ 7 อัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามสาเหตุ 
               จากตารางที่ 7 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น    
1,151 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของจ้านวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามสาเหตุ พบว่า สาเหตุที่ท้า
ให้นักเรียน ออกกลางคันมากที่สุด คือ สาเหตุอื่น ๆ  ร้อยละ 43.35 รองลงมาอพยพตามผู้ปกครอง ร้อยละ 
37.97 ฐานะยากจน ร้อยละ 6.86 หาเลี้ยงครอบครัว ร้อยละ 5.65  มีปัญหาครอบครัว2.17  เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
ร้อยละ0.78    มีปัญหาในการปรับตัว ร้อยละ 0.35 ต้องคดี/ถูกจับ ร้อยละ 0.35 ตามล้าดับ 
 

 

 

 

6.86% 

2.17% 0.35% 2.52% 0.35% 

0.78% 

37.97% 

5.65% 

43.35% 

สาเหตุที่น.ร.ออกกลางคัน 

ฐานะยากจน 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

   ด้านคุณภาพการศึกษา 
1. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ตารางที่ 8  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
               ปกีารศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             

สังกัด 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ด้านการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

 1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

66.17 71.01 68.59 

 2. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

77.85 77.45 77.65 

 3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) :  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

71.16 74.27 72.72 

 4. ส้านักงานต้ารวจแห่งชาต ิ(สตร.) : 
กองก้ากับการต้ารวจตะเวนชายแดนที่ 
13 (กก.ตชด.13) 

54.78 58.94 56.86 

จังหวัด 67.74 71.78 69.76 

ประเทศ 66.16 71.27 68.72 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
แผนภาพที ่8  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
            (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ตารางที่ 9  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

               ปกีารศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 

สังกัด 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
รวมความสามารถ

ทั้ง 3 ด้าน 

 1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

50.61 46.90 45.81 47.78 

 2. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

57.30 51.35 53.29 53.98 

 3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) :  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

53.60 45.69 49.22 49.51 

 4. ส้านักงานต้ารวจแห่งชาต ิ(สตร.) : 
กองก้ากับการต้ารวจตะเวนชายแดนที่ 
13 (กก.ตชด.13) 

48.50 42.66 38.19 43.12 

จังหวัด 51.71 47.40 46.93 48.68 

ประเทศ 55.82 50.06 48.07 52.18 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  

         (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 
 

ตารางที่ 10  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
      ปกีารศกึษา 2559 - 2561 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทกุสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้หลัก 

ป.6 ม.3 ม.6 

ปี กศ. 

2559 

ปี กศ.

2560 

ปี กศ.

2561 

ป ีกศ. 

2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 

2559 

ปี กศ.

2560 

ปี กศ.

2561 

ปี กศ. 

2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 

2559 

ปี กศ.

2560 

ปี กศ.

2561 

ปี กศ. 

2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 47.13 45.93 54.84 55.90 43.52 46.04 53.02 54.42 43.54 46.89 45.00 47.31 

สังคมศึกษา 42.94       46.55       30.07 33.10 34.03 35.16 

ภาษาอังกฤษ 31.49 34.55 35.96 39.24 30.72 28.56 27.67 29.45 25.12 25.28 27.70 31.41 

คณิตศาสตร ์ 34.03 36.09 35.13 37.50 27.44 24.24 28.49 30.04 20.85 21.82 27.09 30.72 

วิทยาศาสตร์ 40.98 38.71 38.81 39.93 33.52 31.17 35.00 36.10 27.36 27.54 28.78 30.51 

รวมเฉลี่ย  
5 กลุ่มสาระฯ 

39.31 38.82 41.19 43.14 36.35 32.50 36.05 37.50 29.39 30.93 32.52 35.02 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 
 
      แผนภาพที่ 10-1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของสถานศึกษาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
  ทกุสังกัดในจงัหวัดกาญจนบรุี จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรยีนรู้หลัก  

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ป.6 

ปี กศ. 2559 

ปี กศ. 2560 

ปี กศ. 2561 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

แผนภาพที่ 10-2  เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของสถานศึกษาที่จัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  ทุกสังกัดในจงัหวัดกาญจนบรุี จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรยีนรู้หลัก   

 
 

แผนภาพที่ 10-3  เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของสถานศึกษาที่จัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  ทุกสังกัดในจงัหวัดกาญจนบรุี จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรยีนรู้หลัก  
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35.00 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ม.3 

ปี กศ. 2559 

ปี กศ. 2560 

ปี กศ. 2561 

43.54 

30.07 

25.12 
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27.36 

46.89 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

ม.6 

ปี กศ. 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ตารางที่ 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 จังหวัด    
                กาญจนบุร ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               จา้แนกตามสังกัด  และกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

สังกัด ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลี่ย 

สพป.กจ.1 54.02 34.68 35.49 38.53 40.68 

สพป.กจ.2 55.74 33.85 36.67 39.23 41.37 

สพป.กจ.3 52.31 30.22 30.36 36.41 37.33 

สพป.กจ.4 52.95 32.81 31.47 37.30 38.63 

เอกชน 61.12 49.90 43.14 43.87 49.51 

การศึกษาพิเศษ 53.17 31.58 30.79 38.16 37.52 

อปท. 55.17 39.22 35.39 38.09 41.97 

ตชด. 44.77 29.83 28.00 34.51 34.28 

เฉลี่ยระดับจังหวัด 54.84 35.96 35.13 38.81 41.19 

เฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 
 

 
  
   แผนภาพที่ 11-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา      
                           ปีที่ 6  ปกีารศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบรุี จ้าแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ  
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สังกัด ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลี่ย 

สพป.กจ.1 49.85 25.62 25.10 32.92 33.37 

สพป.กจ.2 49.94 25.94 25.46 33.58 33.73 

สพป.กจ.3 48.64 25.56 24.69 32.66 32.89 

สพป.กจ.4 51.02 28.19 30.33 35.52 36.27 

สพม.8 52.27 26.72 26.98 34.11 35.02 

เอกชน 58.59 30.87 31.24 38.31 39.75 

การศึกษาพิเศษ 51.72 27.24 26.09 35.54 35.15 

อปท. 47.54 26.24 26.43 31.69 32.98 

ส้านักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) 42.83 26.86 21.24 30.57 30.38 

เฉลี่ยระดับจังหวัด 53.02 27.67 28.49 35.00 36.05 

เฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

 
 

 
 

 แผนภาพที่ 11-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 
             ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังกัด ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา รวมเฉลี่ย 

สพป.กจ.1 - - - - - - 

สพป.กจ.2 42.63 24.24 19.55 26.10 30.75 28.65 

สพป.กจ.3 39.24 21.42 21.20 26.62 30.92 27.88 

สพป.กจ.4 36.95 30.80 16.18 23.72 29.53 25.26 

สพม.8 41.76 25.05 23.21 26.92 32.69 29.93 

เอกชน 37.35 26.83 23.08 25.08 35.54 29.58 

การศึกษาพิเศษ 42.20 25.32 22.02 28.24 32.03 29.96 

ส่วนท้องถิ่น 34.34 23.16 20.16 25.47 30.84 26.79 

ส้านักพุทธศาสนา 32.36 23.21 16.43 22.25 27.48 24.35 

เฉลี่ยระดับจังหวัด 45.00 34.03 27.70 27.09 28.78 32.52 

เฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16 35.02 
 

 
   
แผนภาพที่ 11-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่6 
            ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ตารางที่ 12  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        ปีการศึกษา 2559 – 2561 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของสถานศึกษาที่จัด 
        การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามระดับช้ัน (ป.6, ม.3 และ ม.6) 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ป.6 ม.3 ม.6 
ปี  

กศ. 
2559 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2560 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 

ประเทศ 

ปี  
กศ. 

2559 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2560 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 

ประเทศ 

ปี  
กศ. 

2559 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2560 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 
จังหวัด 

ป ี 
กศ. 

2561 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 58.25 38.28 64.09 66.09 37.34 38.51 57.58 60.27 53.29 44.27 38.25 44.26 
สังคมศึกษา 41.43       46.87       3.42 2.72 2.19 4.76 
ภาษาอังกฤษ 12.93 16.98 15.96 22.86 3.92 2.47 2.39 5.89 3.28 4.04 4.98 12.73 
คณิตศาสตร์ 28.71 18.85 21.56 26.06 6.27 4.94 6.31 9.41 3.59 5.52 9.56 15.32 
วิทยาศาสตร์ 20.83 17.63 17.58 21.44 5.99 2.79 8.32 11.57 1.76 3.76 2.67 5.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

แผนภาพที่ 12-1 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของสถานศึกษา 
            ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุร ี
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

     

 
แผนภาพที่ 12-2 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของสถานศึกษา 
            ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุร ี    

 
แผนภาพที่ 12-3 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของสถานศึกษา 
            ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุร ี
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

        

 
 

แผนภาพที่ 12-4 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
   คะแนนรอ้ยละ 50 ขึน้ไป ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
     

 
 
แผนภาพที่ 12-5 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวดักับระดับประเทศ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 
     

 
 
แผนภาพที่ 12-6 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ   
 
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)   
               และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปทีี่ 6) ปีการศึกษา 2559 – 2561 จ้าแนกรายวิชา ของสถานศึกษา

สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ้านวน 3 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุร ี

รายวิชา 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) 
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ภาษาบาล ี 39.48 37.07 38.57 34.11 46.92 37.94 32.82 31.96 

ธรรม 37.39 38.30 40.43 40.82 41.92 35.38 35.18 38.62 

พุทธประวัติ 37.60 40.67 33.00 37.03 58.67 31.25 38.18 43.62 

วินัย 43.26 37.70 33.90 36.59 45.59 35.25 37.73 41.90 

รวมเฉลี่ย 39.43 38.44 36.48 37.14 48.27 34.96 35.98 39.03 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 
      

 
 
แผนภาพที่ 13-1  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ช่วงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) จ้าแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2559 – 2561  
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 13-2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)  ช่วงช้ัน
ที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จ้าแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2559 – 2561  จังหวัดกาญจนบุรี     
 

39.48 
37.39 37.60 

43.26 

37.07 38.30 
40.67 

37.70 38.57 
40.43 

33.00 33.90 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัต ิ วินัย 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 

ปีการศึกษา 2559  

ปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2561  

46.92 
41.92 

58.67 

45.59 

37.94 
35.38 

31.25 
35.25 

32.82 
35.18 

38.18 37.73 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

ภาษาบาล ี ธรรม พุทธประวัต ิ วินัย 

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) 

ปีการศึกษา 2559  

ปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2561  



36 

 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

 
แผนภาพที่ 13-3  เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ปีการศึกษา 2561 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) จ้าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ 
 ระดับประเทศ 

 
 
แผนภาพที่ 13-4  เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
         ปีการศกึษา 2561 ช่วงช้ันที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จ้าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ  

   ระดับประเทศ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ตารางที่ 14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2559 – 
2561  ระดับชั้นประถมศึกษา , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้าแนกราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปี กศ. 

2559 

ปี กศ. 

2560 

ปี กศ. 

2561 

ปี กศ.

2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 

2559 

ปี กศ. 

2560 

ปี กศ. 

2561 

ปี กศ.

2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 

2559 

ปี กศ. 

2560 

ปี กศ. 

2561 

ปี กศ.

2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ทักษะการเรียนรู้ 41.79 38.65 48.72 43.16 39.35 36.93 45.89 43.56 38.54 35.34 45.70 43.06 

ความรู้พ้ืนฐาน 42.70 35.45 41.22 35.98 31.08 30.06 31.93 30.54 34.01 27.49 27.31 27.09 

การประกอบอาชีพ 36.01 40.08 44.31 39.50 42.22 45.80 42.37 39.88 26.79 40.05 41.70 38.69 

ทักษะการด้าเนินชีวิต 47.46 47.20 51.75 49.15 47.25 44.29 48.01 44.42 33.77 40.08 39.83 37.89 

การพัฒนาสังคม 45.22 42.15 44.34 43.27 36.39 36.55 41.20 37.77 36.55 23.55 31.14 28.98 

รวมคะแนนเฉลี่ย 42.64 40.71 46.07 42.21 39.26 38.73 41.88 39.23 33.93 33.30 37.14 35.14 

 

 
 
แผนภาพที่ 14-1 เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ปีการศึกษา 2559 – 2561 จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก ระดับช้ันประถมศึกษา 
   จังหวัดกาญจนบุรี 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 
แผนภาพที่ 14-2 เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ปีการศึกษา 2559 – 2561 จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                      จังหวัดกาญจนบุร ี

 
แผนภาพที่ 14-3 เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ปีการศึกษา 2559 – 2561 จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                         
  จังหวัดกาญจนบุรี      
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แผนภาพที่ 14-4 เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
   ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  

  ระดับชั้นประถมศึกษา 
     

 
แผนภาพที่ 14-5 เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
      ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนภาพที่ 14-6 เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
      ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ จ้าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตารางที่ 15  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)  

      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
      ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      จ้านวน 8 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามรายวิชา และระดับการศึกษา 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช. คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวส. 
 ปี กศ. 
2559 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2561 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2561  
ระดับ 

ประเทศ 

 ปี กศ. 
2559 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2561 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2561  
ระดับ 

ประเทศ 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.37 40.66 41.39 42.01 39.54 35.26 39.93 41.01 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 36.84 30.16 31.52 30.92 36.54 30.46 30.35 30.56 

ทักษะทางสังคมและการด้ารงชีวิต 56.30 53.11 51.28 51.09 53.97 47.89 50.93 51.21 

ทักษะการจัดการอาชีพ 44.37 38.16 41.77 42.49 41.65 32.84 36.25 37.33 

รวมคะแนนเฉลี่ย 44.72 40.52 41.49 41.63 42.92 36.61 39.35 40.04 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ทุกภาคส่วนด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อความสุข
ของคนไทยทุกคน 
 วิสัยทัศน์   
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน  
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ        
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนส์่วนรวม 
    เป้าหมาย 
           1. ความมั่นคง 
       1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
      1.4 มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
     2. ความมั่งคั่ง    
       2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง    
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ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน   
       2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และ 
เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
       2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา        
ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ    
 3. ความยั่งยืน    
       3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ให้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม              
                        3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ     
ของประชาคมโลก  
       3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง      
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง  

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้          
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้ 

เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง 
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพือ่แก้ไขปัญหาเดิม และ 

ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น 
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง 

ของชาต ิเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาต ิรวมถึงองคก์ร 

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน 

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  เพื่อให้กลไกส าคัญ 

ต่าง ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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      2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วย 
การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมทั้งปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง     
การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ประกอบด้วย            
5 ประเด็น ได้แก่ 
      2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตร
ปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ 
      2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสากรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ 
      2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยงเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยว  เชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (5) ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 
      2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย         
(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถี ยรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค 
      2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ     
รุ่นใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและอัตลักษณ์ที่ 
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ชัดเจน โดย (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 
                  3. ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา       
ที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง   
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย            
7 ประเด็น ได้แก่ 
      3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การ  
บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้าง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนาธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
      3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์           
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21     
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 
(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
         3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนให้เอื้อต่อ   
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่  21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
      3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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      3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
      3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ    
โดย (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชน    
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท าเพื่อส่วนรวม      
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยทั้ งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย        
4 ประเด็น ได้แก่ 
      4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อย โอกาสโดยตรง   
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้ น้อยและ      
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
      4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
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จังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลัง
แรงงานในพื้นที ่
      4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และ  
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ   
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน     
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนา      
บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์   
เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
      4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา
ให้กับชุมชน 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
      5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
      5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
(3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างมีองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตร     
ต่อสิ่งแวดล้อม 
         5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ       
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศในการพัฒนา 
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โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่  
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
                5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม    
อย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม     
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
      5.5 พัฒนาความมั่นคง น้ า พลังงาน และเกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดย              
(1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพิ่ มผลิตภาพของน้ า   
ทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล       
(3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม                
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคง      
ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
         5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะ     
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม      
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (4) พัฒนาและด าเนินโครงการ         
ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม     
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
    6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์  
ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ       
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
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จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี  ความ
ชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและ
การอ านวยการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
      6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ       
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล    
มาประยุกต์ใช ้
      6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 
                          6.3  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน        
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และ (3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
      6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบท     
การพัฒนาประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
      6 .5 บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
      6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน     
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี
ความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
      6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  โดย              
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมาย         
เท่าที่จ าเป็น และ (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ      
การ ใช้กฎหมาย 
      6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
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เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกขัน้ตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสรมิระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และ    
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ       
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย         
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน      
อย่างสมานฉันท์  
   2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู              
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย   
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า     
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
   4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ   
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
  วัตถปุระสงค์ 
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   1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ด ี                                    
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง     
พึ่งพาตนเองได ้
      3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน     
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท า งาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ 
การพัฒนา ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา      
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน      
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์                  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ          
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ       
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ         
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ       
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ 
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ 
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ชั้นสูงใหม่  ๆ ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ 
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับ       
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจ  
ที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคน
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของ
การมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิต
ภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานราก
และการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิม่ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
     ยุทธศาสตร์ที่   3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้      
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการ
เติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่ เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ            
ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา 
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ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ       
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น    
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ              
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จ
บรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก       
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การ
ด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ  ในสาขาโลจิสติกส์และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม        
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา 
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บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาค     
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง          
จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง      
น่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา     
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็น
โอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านอีกด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ได้แกข่ยายความร่วมมือทาง
การค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า และบริการของไทย พัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ อนุภาคภายใต้แผนงาน 
GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส ์3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น 
ในภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย           
เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  ส่งเสริม
ความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและด้านการต่างประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ขึ้น        
เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม
ของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
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โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย มีสาระส าคัญ ดังนี ้
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง   
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ              
(พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย      
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพฒันา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยมีทักษะและคุณลักษณะ   
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. คร ูอาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาไดร้ับการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพฒันา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนนิชีวิต 
      2. ส่ง เสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่ง เรียนรู ้ และ       
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได ้
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     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที ่
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม    
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ    
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี ้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศ  มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก              
ในประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการจัดการศึกษา  มีดังนี   
    ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่  2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
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     นโยบายที่  3 ป้องกันและแก้ ไขการก่อความไม่สงบในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน  

 

แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ          
ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนดเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี ้
 

วิสัยทัศน ์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
  ค่านิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
   A = Accountability ความรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
   W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
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เป้าประสงค์รวม 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 

ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร ์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ ์

 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 กลยุทธ ์
 2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  
การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 
 3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถ 
อยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อื่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
 3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม 
ทวิศึกษา) 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 กลยุทธ ์
 4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
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 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง 
ทุกระดับ ทุกพื้นที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 6.6 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

นโยบายและจุดเน้นการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                          เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศน โยบายและจุดเน้น                             
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
              หลักการ 
             1.ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
            2.บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ภูมิภาคให้สามารถ
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ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
               ระดับก่อนอนุบาล 
                เน้นประสานงานร่วมกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ             
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
                ระดับอนุบาล 
                เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ                 
ที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่นทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมทางอารมณ์ ทักษะการรู้จัก                     
และประเมินตนเอง 
                 ระดับประถมศึกษา 
                  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี ้

1.ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถกูต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2.เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4.เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครู  ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
                         5.สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

6.จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (coding)  
     7.พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) 

   8.จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
                  ระดับมัธยมศึกษา 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา 
1.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการ

มีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
                  ระดับอาชีวศึกษา 

มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน 
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง 

1.จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2.เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
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3.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
4.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมภาค 

                  การศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า 
1.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2.จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

                การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1.ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
2.จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3.ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ

บริหารจัดการ 
4.ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ

กฎหมายให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
5.ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนบัสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตราก าลัง ตาม

ความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
6.ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ

หน่วย                จัดการศึกษาและวางแผนการการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

7.เร่งทบทวน(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ......โดยปรับปรุงสาระส าคัญ
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

8.ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียนให้พิจารณาสื่อสาร
อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9.วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10.ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการติดตามประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งาน
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
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กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือที่ก าหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของส้านักงานศึกษาธิการ ภาค 3 
(จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

วิสัยทัศน์  
 “ภาคสามบุรีสร้างคนดี มีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน         

และรองรับการพัฒนาประเทศ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง  
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ ตลาดแรงงาน  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
4. หน่วยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ให้เศรษฐกิจ

ฐานราก ตลาดแรงงาน และประเทศ 
3. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564  

วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบรุ ี
“เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน 
3. สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการท่องเที่ยวปลอดภัย 
5. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตร

อุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้า ภายใน 

การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
8. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคมเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์รวม 
1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ ส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 
จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตลอดจนประชาชน หรือผู้ที่ 
เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ใน
กาญจนบุรีปลอดภัย 

2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบและมีความปลอดภัย 

3.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบ
วงจรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดพื้นที่ การเกษตร 
(Zoning) อย่างเหมาะสม 

4.จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานราก
ในระบบครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้ศึกษำ วิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี)) และ
บริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และก ำหนด
เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี  ดังนี ้ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

           ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรศึกษำในพื้นที่อย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรยีนมีคุณธรรม 
                           น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)  
               1. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย 
               2. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และ
ค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร
ปฏิบัต ิ
     3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ     
     4. สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

ค่านยิมองค์การ (Core Values) 

                                    มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริกำร  ท ำงำนเป็นทีม 

เป้าประสงค์รวม (Goal)    
    1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค 
    2. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategics) 
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชำยแดน 

              2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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              3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              4. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   5. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนำประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
ประเทศ 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
 5. ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับการเสรมิสร้าง 
                    ความมั่นคง 
1.ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรักและเทิดทูนในสถำบันพระมหำกษัตริย์
และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ร้อยละ 100 

2.ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย รู้จักกำรเสียสละ ท ำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม 

ร้อยละ85 

3.ร้อยละของสมำชิกยุวกำชำดมีควำมตระหนักในคุณค่ำและควำมส ำคัญของ
กิจกรรมยุวกำชำด 

ร้อยละ 85 

4.ร้อยละของผู้เรียนได้น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็นพลเมืองดีตำม
รอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของเด็กปฐมวัย เด็ก และเยำวชน ในสังกัดเอกชน สังกัด กศน.     
ทุกอ ำเภอ และสังกัดอำชีวศึกษำ ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันตนเองและมี
ทักษะในกำรปอ้งกันยำเสพติด 

ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันทีส่นองความต้องการ 
                  ของตลาดงานและประเทศ 
6.จ ำนวนนวัตกรรม/ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ  1 ผลงำน 
7.ชุมชนและโรงเรียนสำมำรถคัดเลือกอัตลักษณ์ที่ดีของชุมชนในกำรน ำมำเป็น
ต้นแบบในกำรไปพัฒนำชุมชนอื่น 

จ ำนวน 1 รูปแบบ 
จ ำนวน 5 ชุมชน 

8.ชุมชนและโรงเรียนสำมำรถคัดเลือกบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเองที่ชุมชน
ให้กำรยอมรับว่ำบุคคลเหล่ำนั้นเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเอง 

จ ำนวน 100 คน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
9.หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีเกิดกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ แต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนรอ้ยละ 50 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 

10.หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีมีแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ร้อยละ 80 

11.ร้อยละของสถำนศึกษำมีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 

12.ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร้อยละ 80 
13.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 
14.ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีมีกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธกิำร 

ร้อยละ 80 

15.ร้อยละสถำนศึกษำกลุ่มเปำ้หมำยน ำรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม ที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ ที่พัฒนำขึ้นไปใช้ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

16.ร้อยละสถำนศึกษำกลุ่มเปำ้หมำยที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ตำมแนวทำงที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
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ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวติ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รบัโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง และเสมอภาค ร้อยละ 100 
17.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จดักำรศึกษำระดับอนุบำล(อนุบำล 1 – 3) มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน  

ร้อยละ 50 

18.ร้อยละของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

ร้อยละ 80 

19.ร้อยละของเด็กที่ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำปริญญำตร ี ร้อยละ 50 
20.ร้อยละของนักเรียนที่ขอรบัทุนได้รับกำรคัดเลือกเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อย่ำง
ยุติธรรม 

ร้อยละ 100 

21.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนทุกทุน ได้รับกำร
ติดตำมผลกำรเรียนและเยี่ยมบ้ำนครบ 

ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตรท์ี5่ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
22. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรกำรลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอย  

ร้อยละ 80 

23.ร้อยละของผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมตระหนักรู้ในเรือ่งกำรลด  และ     
คัดแยกขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิล 
24. ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี 

ไม่น้อยกว่ำปทีี่ผ่ำนมำ 
  

25.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มตี่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี 

ร้อยละ 80 

26.ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี  

 ระดับAA 
 

27.ร้อยละของสถำนศึกษำที่รบักำรตรวจสอบภำยในได้ครบถ้วนตำมแผนกำร
ตรวจสอบที่ได้ก ำหนดไว้ 

ร้อยละ 100 
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 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ายแดน 
  กลยุทธ ์

1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทกุระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2  ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน และ 
กลุ่มชนต่ำงเช้ือชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว 
   1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และภัยคุกคำมในรปูแบบใหม ่
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนั 
                    กลยุทธ์ 
   2.1 เสริมสร้ำงทักษะก ำลังแรงงำนที่มีศักยภำพตรงกับควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนในพื้นที่ 
   2.2 เพิม่ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับทกัษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศของผู้เรยีน 
   2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนและสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
   กลยุทธ ์
                        3.1 พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำสำระ สื่อกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรนิเทศ กำรวัดและประเมินผลให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำรและ
สังคมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย บริบทพื้นที่ ยุทธศำสตร์ และ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
    3.2 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร (อำทิ สะเต็ม    
ทวิศึกษำ) 

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค่าเป้าหมาย 

28.ร้อยละควำมพึงพอใจของหน่วยรับตรวจมีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

ร้อยละ 80 

29.ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมงำนวันครูมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมงำนวันครูประจ ำปี 2563 

ร้อยละ 80 

30.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบบริหำรงำนบุคคลมีควำม
เข้มแข็ง มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ถูกต้องรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมำยของทำงรำชกำร 

ร้อยละ 100 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

    3.3 ส่ง เสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมือง      
    3.4 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
                ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  กลยุทธ ์
  4.1 เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้
ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้ำหมำย 
  4.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ                  
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
   กลยุทธ ์  
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจดักำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิง่แวดล้อมและน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่กำรปฏิบัติ 
    5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในพื้นที่ 
    5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต  
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ ์

   6.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นทีใ่ห้มีประสิทธิภำพ 
                  6.2 พฒันำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศกึษำของจังหวัดให้เปน็ปจัจุบันและทันตอ่กำรใช้งำน 
   6.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจัดกำรศกึษำที่บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน    ใน

พื้นที่ ภำค และส่วนกลำง  
   6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในพื้นที่ 
        6.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                 

ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 4 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  
     เพื่อให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการพร้อมทั้งวงเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไว้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี 

จ าแนกตามแผนงาน 
 

 

 

 



   

 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

(ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จ าแนกตามแผนงาน 

ท่ี 
กลยุทธ์
ศธจ.ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
งบ สป.ศธ. 

งบจังหวัด 
งบจาก

หน่วยงานอื่น ๆ 
รวม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
1 6 บริหารจัดการส านักงาน 

ปีงบประมาณ 2563 
1,868,000   - - - - - 1,868,000   กลุ่มอ านวยการ 

2 6 จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

 38,900 - - - - 38,900 กลุ่มนโยบายและแผน 

3 6 เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

- 45,400 - - - - 45,400 กลุ่มอ านวยการ 

4 3 ตรวจติดตามประเมินผล
การด าเนนิงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

- 80,000 - - - - 80,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

5 3 ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

- 10,000 - - - - 10,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

6 3 ส่งเสริมการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนา       
ยุวกาชาดไทย 

- 30,000 - - - - 30,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

7 3 สนับสนุนการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 

- - 30,000   - - 30,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

8 4 การจัดงาน“ฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ”ประจ าปี 
2563 

- - 40,000   - - 40,000 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

(ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จ าแนกตามแผนงาน 

ท่ี 
กลยุทธ์
ศธจ.ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
งบ สป.ศธ. 

งบจังหวัด 
งบจากหน่วย 

งานอื่น ๆ 
รวม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

9 3 ประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองดีของผู้เรียนทุก
ช่วงชั้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  7,000  - - - - 7,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
ฯ 

10 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
รายงานผลค ารับรอง
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

9,100 - - - - - 9,100 กลุ่มอ านวยการ 

11 6 ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

18,000 
  

- - - - - 18,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

12 6 บูรณาการจัดท าแผน
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
กาญจนบุรี 

47,000 - - - - - 47,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

13 6 งานวันครู ครั้งที่ 64 
 พ.ศ.2563 

40,000 - - - - - 40,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

14 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลทั้ง
ระบบ 

50,000 
  

- - - - - 50,000  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

15 4 ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัด
กาญจนบุรี 

15,320 - - - - - 15,320 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

(ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จ าแนกตามแผนงาน 

ท่ี 
กลยุทธ
ศธจ.ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
งบ สป.ศธ. 

งบจังหวัด 
งบจากหน่วย 

งานอื่น ๆ 
รวม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

16 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

 75,599 - - - - - 75,599 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

17 4 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับ
พระราชทาน
ทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

83,810 - - - - - 83,810 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

18 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

12,880 - - - - - 12,880 กลุ่มอ านวยการ 

19 4 โครงการตรวจสอบ
จ านวนนักเรียนและ
ติดตามการให้เงินอุดหนุ           
ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชน 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

30,000 - - - - - 30,000 กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน 

 



   

 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

(ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จ าแนกตามแผนงาน   

ท่ี 
กลยุทธ์
ศธจ.ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
งบ สป.ศธ. 

งบจังหวัด 
งบจากหน่วย 

งานอื่น ๆ 
รวม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

20 3 ส่งเสริมระเบียบวินัย
ลูกเสือ เนตรนาร ี

- 87,420 - - - - 87,420 กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

21 3 ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อ
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- 6,610 - - - - 6,610 กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

22 3 ขับเคลื่อนงานด้าน
สถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้านการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

12,800 7,200 - - - - 20,000 กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

23 3 คัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบระดับจังหวัด 

- 5,000 - - - - 5,000 กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

24 3 สร้างและส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการ ศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

 279,480     279,480 กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

(ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จ าแนกตามแผนงาน 

ท่ี 
กลยุทธ์
ศธจ.ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
งบ สป.ศธ. 

งบจังหวัด 
งบจากหน่วย 

งานอื่น ๆ 
รวม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

25 3 TFE (Teams For 
Education) 

- 162,750 - - - - 162,750 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

26 3 Coaching Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 

80,000 
75,000 

- - - - 80,000 
75,000 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

27  3 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด 
กาญจนบุรี  

- 50,325 - - - - 50,325 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

28  4   ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

-  193,040 - - - - 193,040 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

29  1   สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติด 

- 20,000 - - - - 20,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

30 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ                               
ปีงบประมาณ 2563   

- 40,180 - - - - 40,180 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จ าแนกตามแผนงาน 

ท่ี 
กลยุทธ์
ศธจ.ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
งบ สป.ศธ. 

งบจังหวัด 
งบจากหน่วย 

งานอื่น ๆ 
รวม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ) 

31  3   ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษา 
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการด าเนินงานของหน่วย 
งานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency                      
Assessment : ITA) ส าหรับ
ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี   

- 9,820 - - - - 9,820 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

32 3 เสริมสร้างจิตส านึกด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และจิต

อาสาประจ าปี 2563 

- 40,000 - - - - 40,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

33 2 หลักสูตรเชิงพื้นที่ส าหรับ

พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนา

นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ

โรงเรียนทั้งระบบโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน  จังหวัด

กาญจนบุรี 

- 40,000 - - - - 40,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
 (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จ าแนกตามแผนงาน 

ท่ี 
กลยุทธ์
ศธจ.ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
งบ สป.ศธ. 

งบจังหวัด 
งบจากหน่วย 

งานอื่น ๆ 
รวม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งบด าเนนิงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

34 1 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระดับจังหวัด 

- 68,400 - - - - 68,400 กลุ่มนโยบายและแผน 

35 4 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน 

- 72,000 - - - - 72,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

36 4 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- 144,000 - - - - 144,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

งบพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

37 5 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แผนพัฒนาจังหวัดสู่ชุมชน 
อ าเภอหนองปรือจังหวัด
กาญจนบุรี 

- - - - 200,000 - 200,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

งบจากหน่วยงานอื่น : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

38 4 การประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธ ศักราช 2551 
ปีการศึกษา 2562 

- - - - - 279,850 279,850 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
จ านวน  23  โครงการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

งาน/โครงการ        จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด   
แผนงาน   พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
                                         ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6       พัฒนำประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล          
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงวันทนีย์  ขำวผ่อง  นำงอังคณำ  วิสุทธำกร   

นำยสรำวุธ พูลพิพัฒน์ และนำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลำด ำเนินงำน               ไตรมำส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)      ไตรมำส  2 (ม.ค.62 – มี.ค.62) 
                                        ไตรมำส 3  (เม.ย.62 – มิ.ย.62)      ไตรมำส  4 (ก.ค.62 – ก.ย.62) 

--------------------------------- 
1.หลักการและเหตผุล 

 

           ตำมพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มำตรำ 9 ก ำหนดไว้ว่ำกำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ         
คือ (1) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำร
ก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและ       
กำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยอ ำนำจหน้ำที่ข้อหนึ่งมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
รับผิดชอบใน ข้อ 11 (2) คือ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของรัฐบำลและบริบทของ
พื้นที่ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี  
 

2. วัตถุประสงค์    

 

 2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อเป็น  
แนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดที่สอดคล้องกับสภำพปจัจบุันปัญหำ ควำมต้องกำร สอดรับกับ
นโยบำยยทุธศำสตร์ชำต ิโดยบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำของทกุภำคส่วน      
           2.2 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเพื่อ            
เสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

   2.3 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อรวบรวมโครงกำร/กิจกรรมของส่วนรำชกำร หน่วยงำน
และสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   
กับกำรจัดท ำแผน จ ำนวน 50 คน 2 วัน 
 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร  เพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 35 คน 2 วัน 
     3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) จ ำนวน 50 คน 2 วัน 
          3.2 เชิงคุณภาพ 

 1) มีกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน          
ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2) มีแผนงำน/โครงกำร เพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

           3) แผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

 

4. วิธีด าเนนิงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563-2565 

            

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร เพื่อเสนอขอจัดต้ังงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 
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ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำ 
แผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุร ีปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร) 

            

 
 
5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น 38,900 บำท (สำมหมื่นแปดพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) รำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 จ ำนวน 50 คน 2 วัน 
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม (50 คน x 2 มื้อ x 35 บำท)  
 2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (50 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 
 3) ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (50 ชุด x 30 บำท) 
 4) ค่ำจัดท ำรปูเล่มแผนฯ (15 เล่ม x 100 บำท) 
 5) ค่ำวัสด ุ

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

3,500 
6,000 
1,500 
1,500 

- 

 
 
- 
- 
- 
- 

350 

 
 

3,500 
6,000 
1,500 
1,500 
350 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร         
เพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 35 คน 2 วัน  
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 คน x 4 มื้อ x 35 บำท)  
 2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (35 คน x 2 มื้อ x 120 บำท) 
 3) ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (35 ชุด x 50 บำท) 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

4,900 
8,400 
1,750 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

4,900 
8,400 
1,750 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  
จ ำนวน 50 คน 1 วัน 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 คน x 2 มื้อ x 35 บำท)  
 2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (50 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 
 3) ค่ำจัดท ำรปูเล่มแผนฯ (15 เล่ม x 100 บำท) 

- 
- 
- 

3,500 
6,000 
1,500 

- 
- 
- 

3,500 
6,000 
1,500 

รวมทั้งสิ้น - 38,550 350 38,900 
 

(ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
6. การประเมนิผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

1) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 ทีส่อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติและกรอบนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำทุกระดับ 

ตรวจสอบเอกสำร
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัด 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ   
จังหวัดกำญจนบุร ี
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563-2565 

2) มแีผนงำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเพื่อ            
เสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ตรวจสอบเอกสำร มีแผนงำน/โครงกำรฯ     
เพื่อเสนอขอจัดตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ    
พ.ศ. 2564 

3) มีแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร) 

ตรวจสอบเอกสำร 
แผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี 

แผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    
(ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
 กำรรวบรวมข้อมูลจ ำนวนมำกจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดมีรูปแบบที่หลำกหลำย เป็นไปได้
อย่ำงล่ำช้ำและไม่ครบถว้นสมบูรณ์อำจท ำให้แผนกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่วำงไว้ 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
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 สร้ำงเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทีด่ีเพ่ือให้มีควำมเป็นเอกภำพและมีประสทิธิภำพในกำรน ำข้อมูลมำ
ประมวลผล 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
 หน่วยงำนมีกรอบแนวทำงที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
นโยบำยรัฐบำล และบริบทของพื้นที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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งาน/โครงการ        บูรณาการจัดท าแผนบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี 
แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6       พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสราวุธ พูลพิพัฒน ์นางอังคณา  วิสุทธากร  นางสาวพรทิพา โพธ์ิพานิช  

และนางวันทนีย์ ขาวผ่อง 
ลักษณะโครงการ           ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน          ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)        ไตรมาส  2 (ม.ค.62 – มี.ค.62) 
                                   ไตรมาส 3  (เม.ย.62 – มิ.ย.62)       ไตรมาส  4 (ก.ค.62 – ก.ย.62) 

---------------------------------  
1.หลักการและเหตผุล 

            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มีการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยเน้นต าบล
เป็นฐานการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมมือกั บส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยเน้น
ต าบลเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมด าเนินการในแต่ละต าบล  

 

  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงด าเนินการ
จัดท าโครงการบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิบัติที่ต้นสังกัดได้ก าหนดไว้   
สู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์    

 

 2.1  เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา)            
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  
 2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                3.1.1 จัดประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด
กาญจนบุรีและคณะท างาน จ านวน 55 คน 4 ครั้ง                
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                 3.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอของ
จังหวัดกาญจนบุรี 10 อ าเภอ ๆ ละ 2 ครั้ง จ านวน 5 คน 
 3) จัดประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กจังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 10 คน 1 ครั้ง 
 4) จัดท าเอกสารแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563-2565 
เพือ่มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ จ านวน 50 เล่ม 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

              3.2.1 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานบูรณาการจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ      
ในพื้นทีจ่ังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3) การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเยนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562-2565 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนนิงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1. 1) จัดประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ
จังหวัด 

            

2 เข้าร่วมประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท า
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ
อ าเภอในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร ี

            

3 1) จัดประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผล  การ
ด าเนินงานตามแผนบริหารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุร ี
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5. งบประมาณ   งบด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. ประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหาร 
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด  
จ านวน 55 คน 1 วัน  4 ครั้ง 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(55 คน x 1 มื้อ x 35 บาท x 4 ครั้ง)  
2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม  

(55 ชุด x 20 บาท x 4 ครั้ง) 
3) ค่าจัดท าเอกสารแผนบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็ก (50 เล่ม x 100 บาท) 
4) ค่าวัสดุ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

7,700 
 

4,400 
 

5,000 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2,500 

 
 
 

7,700 
 

4,400 
 

5,000 
 

2,500 
2. เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนบริหาร         
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอในเขตพื้นที ่
จังหวัดกาญจนบุรี  
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  

      (5 คน X 120 บาท x 10 อ าเภอ x 2 ครั้ง) 
2) ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ  

(2 คัน x เหมาจ่าย 300 บาท x 10 อ าเภอ x 2 ครั้ง) 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

12,000 
 

12,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

12,000 
 

12,000 

3.จัดประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุร ี
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท )  
2) ค่าอาหารกลางวัน 

(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม  

และรายงานผลการด าเนินงาน (10 ชุด x150 บาท) 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

700 
 

1,200 
 

1,500 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

700 
 

1,200 
 

1,500 

รวมทั้งสิ้น - 44,500 2,500 47,000 
 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมนิผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

1. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา)  
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรซีึ่งม ี
การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา  
และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

ก าหนดตัวชี้วัดในการ
ตรวจสอบเอกสารแผน
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กฯ จังหวัด
กาญจนบุร ี

แบบตรวจสอบองค์ประกอบ
ของแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กฯ จังหวัด
กาญจนบุรีตามตัวช้ีวัด 

2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ  
ปีการศึกษา 2563 

ตรวจสอบเอกสารรายงาน
ผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดกาญจนบุรี   

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดกาญจนบุรี  
 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กมีความละเอียดอ่อนและมีความทับซ้อนกันในหลายมิติการ
บริหารจัดการภายใต้กรอบแนวคิดทางนโยบายอาจไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 

 สร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะชุมชน และภาคีเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแสวงหาแนวทางที่มีโอกาสประสบความส าเร็จมากที่สุด 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
            การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและการบริหารอัตราก าลังส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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งาน/โครงการ                           โครงการจัดงาน“ฉลองวันเด็กแห่งชาต”ิประจ าปี 2563 
แผนงาน                                 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่4  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ               กลุ่มพฒันาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน ์และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ลักษณะโครงการ        ใหม ่   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน              ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)    ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                   ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

  --------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
             เด็ก นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต ดังนั้น เด็กทุกคน จึงสมควรที่จะ
ได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็ก
รู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขเพื่อให้
ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534       
ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องท า แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน 
หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดท าการงานต่างๆ ใหเ้ป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต 
ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติ
บ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
และมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่าง
เต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจท างานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของ
ประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมี
ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป 
                     รัฐบาลจึงก าหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงานได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ จึงได้จัดท าโครงการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ าปี          ขึ้น ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัด โดยให้เด็กในภายในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้รู้ถึงความส าคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย 
ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความส าคัญของ
ประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยัน    
หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบ 
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ประชาธิปไตย อนัมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. วัตถปุระสงค ์   
          2.1 เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวดักาญจนบุร ี
          2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีเกิดความภาคภูมิใจ และรูส้ึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาต ิ
         2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา 
        2.4 เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีมีก าลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาต ิ

3. เปา้หมาย 
             3.1 เชงิปรมิาณ 
                     เด็กและเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรีและพืน้ที่ใกล้เคียง จ านวนไม่ต่ ากว่า 5,000 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 
                  3.2 เชงิคุณภาพ 
                       เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย 
พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไปตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม     
มีระเบียบวินัยและรักษาความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทยได้อย่างมั่นคง 

4. วธิีด าเนินงาน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค
. 6

2 

พ.ย
. 6

2 
ธ.ค

. 6
2 

ม.ค
. 6

3 
ก.พ

. 6
3 

มี.ค
. 6

3 
เม.

ย. 
63

 
พ.ค

. 6
3 

มิ.ย
. 6

3 
ก.ค

. 6
3 

ส.ค
. 6

3 
ก.ย

. 6
3 

1 วางแผนเตรยีมการและเสนอโครงการ  /           
2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก

แห่งชาต ิ
 /           

3 ด าเนินการประชมุประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์งาน 

 / / /         

4 จัดกิจกรรมตามแผน เช่น พิธีเปิด การแสดง
ของนักเรยีนบนเวที เกม มอบของขวัญของ
รางวัลและการจดักิจกรรมอื่น  ๆ

   /         

5 ท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนทีส่นับสนนุงบประมาณ 

    / /       

6 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน             
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
        วันเสาร์ที่  11 มกราคม  2563  งบประมาณ   จาก ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 40,000 บาท  
รายละเอียดดังนี ้
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน  
   100 คนๆละ 50 บาท 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 50 คนๆละ    35   บาท - 1,750 - 1,750 
4. ค่าตกแต่งสถานที ่       - 2,000 - 2,000 
3. ค่าของขวญั ของรางวัลและวัสดุอุปกรณ ์ส าหรบัจัดกิจกรรม - 31,250 - 3,1250 
                           รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000 

 
(ขอถัวจ่ายทกุรายการ) 

  6. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วดัและประเมินผล 

1.ระดับความส าเร็จของการจัดโครงการ 
2.ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการจัดกจิกรรมงานวันเด็ก 

การสอบถาม 
การสอบถาม 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

7.การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
     7.1 ความเสี่ยง 
           7.1.1 เด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมกจิกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
          7.1.2 หน่วยงานที่เกีย่วข้องไม่มาเข้าร่วมจดันิทรรศการ 
     7.2แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
          7.2.1 ท าหนังสือเชญิชวนประชาสัมพันธ ์และจัดท าสื่อประชาสัมพันธห์ลายรูปแบบ 
         7.2.2 ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานตอบรับการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมงาน 
8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
        8.1  ทกุหน่วยงานมีส่วนรว่มในการรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
       8..2  เด็กนักเรียน เยาวชน ได้เข้าร่วมในกจิกรรมอย่างเต็มทีม่ีโอกาสแสดงถึงความสามารถด้านต่าง ๆ  
       8..3  เดก็เกิดความอบอุ่นใจ ภูมิใจ รู้จกัคุณคา่ของตนเอง 
       8.4 เด็กปฏิบัติตนเป็นคนของครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิ
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งาน/โครงการ                                 การจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 
แผนงาน                                         พื้นฐานด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่4       สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                     กลุ่มพัฒนาการศกึษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                      นางสาววิไลรัตน ์ คันธาวฒัน์ และนางอรศิมา  ศรสี าราญ  
ลักษณะโครงการ                      ใหม่    ต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินงาน                 ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)       ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                            ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

---------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  10  ก าหนดว่าการจัดการศึกษา   ต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลการรับนักเรียนภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในจังหวัดให้ได้ข้อยุติ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใน
ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ก าหนด  
                  เพื่อให้การรับนักเรียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุร ี จึงจัดโครงการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี
การศึกษา 2563 ให้เป็นไปตานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปกีารศึกษา 2563 

2. วัตถปุระสงค ์   
    2.1 เพื่อใหก้ารรับนักเรียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบไดแ้ละเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม   
                      2.2 เพื่อป้องกันและแกไ้ขปญัหาการรับนกัเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายในจังหวัดให้ได้ข้อยุต ิ
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3. เปา้หมาย 
    3.1 เชงิปริมาณ 
                    คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด จ านวน 16 คน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาประกาศแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
                       3.2 เชงิคุณภาพ        
        การรับนักเรียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ปัญหา ได้รับการป้องกันและ
แก้ไข 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
           คณะกรรมการรบันักเรียนระดับจังหวัด จ านวน  16  คน 
 พื้นที่เปา้หมาย  จังหวัดกาญจนบุรี 

5. วธิีด าเนินงาน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค
. 6

2 

พ.
ย. 

62
 

ธ.ค
. 6

2 
ม.ค

. 6
3 

ก.พ
. 6

3 
มี.ค

. 6
3 

เม.
ย. 

63
 

พ.
ค. 

63
 

มิ.ย
. 6

3 
ก.ค

. 6
3 

ส.ค
. 6

3 
ก.ย

. 6
3 

1 น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการขอความ
เห็นชอบจาก กศจ.กาญจนบุร ี

 /           

2  คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวดั
กาญจนบุรใีหค้วามเห็นชอบ ประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการรบันักเรียนระดับจังหวัดและ
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา สังกดั สพฐ. 

 /           

3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
จังหวัดเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา 

  /          

4 เสนอมต ิข้อคิดเห็น ใหค้ณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาการศึกษา พิจารณา
กลั่นกรองก่อนเสนอ กศจ.เห็นชอบ 

  /          

5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

         /   
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6.งบประมาณ :  จ านวน 15,320 บาท   รายละเอยีดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ

1. น าเสนอรายชือ่คณะกรรมการขอความเหน็ชอบจาก กศจ.
กาญจนบุร ี   

- - - - 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรใีหค้วามเห็นชอบ 
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจงัหวัดและระดับ
เขตพื้นทีก่ารศกึษา สังกัด สพฐ. 

- - - - 

3.จัดประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา
แนวปฏิบัติการรบันักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
(จ านวน16 คน 1 วัน) 
    1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม (16 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) 
    2.ค่าพาหนะ 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

800 
5,000 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

800 
5,000 

4. เสนอมติ ขอ้คดิเห็น ใหค้ณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
การศกึษา พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ กศจ.เหน็ชอบ 

- - - - 

5. ประชมุสรุปผลการด าเนินงานการรับนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2563 
   1. ค่าอาหารกลางวัน (16 คน x 1  มื้อ x 120  บาท) 
   2..ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (16 คน x 2 มื้อ x 50  บาท) 
   3. ค่าวสัดุประกอบการประชุม 
   4. ค่าถ่ายเอกสาร 
   5. ค่าพาหนะ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

1,920 
1,600 

- 
1,000 
5,000 

 
 
- 
- 

1,000 
- 
- 

 
 

1,920 
1,600 
1,000 
1,000 
5,000 

รวมทัง้สิ้น - 14,320 1,000 15,320 
 

(ขอถัวจ่ายทกุรายการ) 
 
7. การวเิคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : คณะกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชุม 
 การบรหิารความเสี่ยง : ประสานงานกับคณะกรรมการก่อนการประชุม  
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8. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปา้หมาย วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วดัและประเมินผล 
1.ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
2.จ านวนผู้เข้าประชุม 
 

1.การแสดงความคิดเห็น 
2.การลงมต ิ

1.บญัชีลงเวลาผู้เข้าประชมุ 
2.รายงานการประชุม 

 
 9. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั  
           9.1 การรับนักเรียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม            
            9.2 มีมาตรการป้องกันและมีการแก้ไขปัญหาการรบันกัเรียน ปีการศกึษา 2563 ภายในจังหวัดใหไ้ด้ข้อยุต ิ
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ชื่อโครงการ       โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี
                                    ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน                         แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่4  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มพัฒนาการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ              นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ,นางอรศิมา  ศรีส าราญ และนางออมทรัพย์  พุ่มเล็ก 
ลักษณะโครงการ          ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน        ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)          ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 

                             ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 

             ด้วยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    (ม.ท.ศ.)    
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ 9) โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  และทุน
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ได้พระราชทานและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุร ี

              เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน              
ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี และให้นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนมีศักยภาพ     
สามารถเรียนจนจบตามวัตถุประสงค์ของการพระราชทานทุนการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   จึงได้จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรขีึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์  
             2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน          
ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
             2.2 เพื่อช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข รวมถึงติดตาม ผลการเรียน    
ของนักเรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง 
             2.3 เพื่อจัดท าข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานของจังหวัดกาญจนบุร ี
             2.4 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
                นักเรียนที่ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาจงัหวัดกาญจนบุร ีที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในพระองค์ 
ทุกคน 
 



96 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

          เชิงคณุภาพ 
               3.1 นักเรียนทุนพระราชทานได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือ ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี            
มีความสุข มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้ดว้ยตนเอง 
              3.2 สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุร ีได้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 
ม.

ค.
 6

3 
ก.

พ.
 6

3 
มี.

ค.
 6

3 
เม

.ย
. 6

3 
พ.

ค.
 6

3 
มิ.

ย.
 6

3 
ก.

ค.
 6

3 
ส.

ค.
 6

3 
ก.

ย.
 6

3 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทีไ่ด้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 
2563 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม 
สนับสนุน และติดตามนักเรียน ที่
ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุร ีและแจ้ง
คณะกรรมการฯ ทราบ 

30 คน  

    
 
 
 
√ 

       

2.ประสานคณะกรรมการฯ ออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 
(ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)   

10 คน  
   √        

3.  ออกเยี่ยมบา้นนักเรียนที่ได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา 

10 คน  
    √ √ √ √ √ √  

4. รายงานผลให้ผู้วา่ราชการจังหวัด
กาญจนบุร ีและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4 หน่วย 
งาน 

 
          √ 

โครงการทุนการศึกษาของมลูนธิิ
ทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
1.สศช./มท./สป.ศธ.แจ้งคู่มือและ
แผนปฏิบัติการการด าเนินโครงการ
ทุน ม.ท.ศ. 

หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา จ.

กาญจนบุรี 

 

   
 
 
 
√ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 
ม.

ค.
 6

3 
ก.

พ.
 6

3 
มี.

ค.
 6

3 
เม

.ย
. 6

3 
พ.

ค.
 6

3 
มิ.

ย.
 6

3 
ก.

ค.
 6

3 
ส.

ค.
 6

3 
ก.

ย.
 6

3 

2.ศธจ.แจง้คู่มอืและแผนปฏบิัติการ
การด าเนินงานโครงการฯ  ไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษา  

หน่วย 
งานที่
เกี่ยวข้อง 

 
  √         

3.สศช./มท./ศธ./สพฐ.จัดประชุม
ชี้แจงคอนเฟอเรนจ์ร่วมกับ     
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 

20 คน  
  √         

4.คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ประชุม/ก าหนดแนวทางการคัดเลือก 
ระดับจังหวัด  

20 คน  
  √         

5.จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

10 คน  
  √         

6.ศธจ.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดส่ง
นักเรียนและเอกสารประกอบให้ ศธจ.  

นักเรียน
ชั้น ม.3 

 
   √        

7.ศธจ.สรุปข้อมูลนักเรียนฯ เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

นักเรียน
ชั้น ม.3 

 
   √ √       

8.คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลง
พื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสนอเข้า
รับการคัดเลือก 

นักเรียน
ชั้น ม.3 

 
   √ √       

9.ศธจ.น าผลการกลั่นกรอง เสนอ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด     
พิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ 

20 คน  
    √       

10.ศธจ.ส่งรายชื่อนักเรียน/เอกสาร
ประกอบให้ ศธภ.3 

จัดล าดับ 
5 รายชื่อ 

 
    √       

11.ศธภ.3 จัดประชุม
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
ภาค เพื่อรับรองผล ระดับภาค 

ผู้แทน
จาก 3
จังหวัด 

 
    √       

12.ศธภ.3 เสนอรายชื่อนักเรียนที่
ได้รับการพิจารณาฯ ให้ สศช. 

รวม 
6 คน 

 
    √       
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5.งบประมาณ  จ านวน 83,810 บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง   
                    ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทีไ่ด้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 
1) ประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 30 คน 2 ครั้ง   
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      จ านวน 30 คนๆ ละ 35 บาท 2 ครั้ง 
      (30 x 35 x 2 = 2,100 บาท)     

 
 
- 

 
 

2,100 
 

 
 
- 

 
 

2,100 

2) เยี่ยมบ้านนกัเรียน ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา   
ในพระองค์ (ทุน ม.ท.ศ, ทุนสยามบรมราชกุมารี ,ทุนมลูนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ทุนอื่นๆ) 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ 10 คนๆ ละ 120 
บาท จ านวน 10 วัน   (10 x 120 x 10 = 12,000 บาท ) 
    -ค่าที่พักเหมาจ่ายคณะกรรมการ 10 คน คนละ 3 คืนๆ
ละ 600บาท (10 x 3 x 600 = 18,000 บาท )     

 
 
 

12,000 
 

18,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

12,000 
 

18,000 

3) ค่าจ้างเข้าเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ    - 3,000 - 3,000 
4) ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง - 5,000 - 5,000 
5) ค่าวัสดุ - - 3,000 3,000 
 2.โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธทิุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ จ านวน 2 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 25 คนๆ ละ 35 
บาท 2 ครั้ง  (25 x 35 x 2 = 1,750 บาท) 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 12 คนๆ ละ 35 

บาท 2 ครั้ง  (12 x 35 x 2 = 840 บาท )  

 
 
- 
 
 
- 

 
 

1,750 
 
 

840 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

1,750 
 
 

840 

3. เยี่ยมบ้านนกัเรียนทีส่มัครขอรับพระราชทาน
ทุนการศึกษา 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ 12 คน ๆ ละ 120 
บาท จ านวน 8 วัน  (12 x 120 x 8 = 11,520 บาท) 
    -ค่าที่พักเหมาจ่ายคณะกรรมการ 12 คน คนละ 3 คืนๆ
ละ 600 บาท(12 x 3 x 600 = 21,600 บาท ) 

11,520 
 

21,600 

- 
 
- 
  

- 
 
- 
  

11,520 
 

21,600 
 

4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  - 5,000 - 5,000 
รวมทั้งสิ้น 63,120 17,690 3,000 83,810 

 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 
ผลผลิต (Output)     
1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ขอรับทุน ได้รบั
การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่าง
ยุติธรรม 

1.สัมภาษณ์ ซกัถาม 
2.จากเอกสารการสมัคร 

1.แบบบันทึกการสัมภาษณ ์
2.เกณฑ์คะแนนที่กรรมการ
ก าหนด 

2.ร้อยละ 100  ของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาพระราชทานทุกทุน ได้รับการ
ติดตามผลการเรียนและเยี่ยมบ้านครบ 

1.สัมภาษณ์ ซักถาม 
2.เยี่ยมบ้าน 
3.ดูผลการเรียน 

1.แบบบันทึกการสัมภาษณ ์
2.ดูสภาพจริงของบ้านนักเรียน 
3.แบบรายงานผลการเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1.ได้รายชื่อนักเรียนที่มีความเหมาะสมในการ
รับทุนการศึกษา 
2. นักเรียนทุนที่ได้รับการติดตามดูแล มี
ศักยภาพเรียนจนจบการศึกษาในระดับสูงสุด
อย่างมีคุณภาพ 

1.สัมภาษณ์ ซักถาม 
2.จากเอกสารการสมัคร 
3.เยี่ยมบ้าน 
4.ดูผลการเรียน 

1.แบบบันทึกการสัมภาษณ ์
2.ดูสภาพจริงของบ้านนักเรียน 
3.แบบรายงานผลการเรียน 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสี่ยง 
       - นักเรียนทนุประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นผลการเรียนต่ าลง สขุภาพไม่ดี ครอบครวัมีรายได้ไม่ 
         เพียงพอ  
  7.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
        - ให้ครูแนะแนว ดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน จัดสอนพิเศษเพิ่มเติมให้เฉพาะราย 
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        - จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิม หรือส่งเสรมิให้เด็กฝึกอาชีพต่างๆที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อมีรายได้เพิ่ม 
        - แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และดูแลช่วยเหลือ

เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น 
สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง          

8.2 มีข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม  
และสนับสนุนนักเรียนทุนในโอกาสต่อไป 
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งาน/โครงการ        ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมความประพฤตินักเรียน 
    และนักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษส์ านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

แผนงาน                        พืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศรณัย์รัช  เดชอุ่ม นางปานไพลิน  แม้นพรม และนางสาวจงกล สงวนศักดิ ์
ลักษณะโครงการ        ใหม ่ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน      ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

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

1. หลักการและเหตุผล      
   ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2547 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา 63 -67 ประกอบกับค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 133/2561  สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561         
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อ “ศมร.ศธจ.” แต่ปัจจุบันยังขาดระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้อง เหมาะสมใน
การขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายและการจัดระบบงาน 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว  ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ประจ าส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการทบทวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนการตรวจ ติดตาม ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์   
 2.1 เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ในระดับจังหวัด  
 2.2 เพื่อให้ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถบูรณาการและขับเคลื่อน
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างเป็นระบบมีกลไกและมีเอกภาพในการด าเนินการ 
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3. เป้าหมาย    

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 70 คน 
         1) คณะกรรมการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 133/2561  สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561  
               2) คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เกีย่วข้อง   
 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและ
นักศึกษา 

4. การด าเนนิงาน         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1              

1 แต่งตั้งคณะท างานและเชิญประชุม 20 คน             
2 แจ้งเชิญชวนกรรมการ พสน. เจ้าหน้าที่ 

ศมร.ศธจ.และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง      

เข้าร่วมประชุม 

70 คน             

 กิจกรรมที่ 2              

1 ประชุมกรรมการ พสน.ฯ 20 คน             

2 สรุปและรายงานผล 1 เล่ม             
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1     
1.ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มประชุมคณะท างาน  
   (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 1,400  1,400 

2.ค่าอาหารกลางวันประชุมกรรมการฯ    
  (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 2,000  2,000 

กิจกรรมที่ 2     
1.ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มประชุมกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ 
   ศูนย์เสมารักษ์และ พสน.   (70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 4,900  4,900 

2.ค่าอาหารกลางวันประชุมกรรมการฯ  เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ 
  และ พสน.   (70 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 8,400  8,400 

2.ท าเอกสาร (50 เล่ม x 116 บาท)  5,800  5,800 
3.ค่าวัสดุ   7,500 7,500 
4.สรุปและรายงานผล     

รวมทั้งสิ้น  22,500 7,500 30,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

1.คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ฯ             

เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 85 

การตรวจสอบ บัญชีลงเวลา 

2.ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด

สามารถบูรณาการและขับเคลือ่นการสง่เสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

รายงาน แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     

1.เดก็และเยาวชนเป็นคนดีของสังคม                  

มีพฤตกิรรมเสี่ยงลดลง 

สังเกต แบบสังเกต 

2.นกัเรียนประสบภัยธรรมชาต ิได้รับการดูแลจาก

ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สังเกต แบบสังเกต 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
 1) ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 2) บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ติดภารกิจราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
           3) การจัดกิจกรรมอาจไม่สามารถน ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ตามที่ก าหนด เช่น เกิดโรค
ระบาด การเลื่อนเปิดภาคเรียน   
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
 1) วางแผนและก าหนดปฏิทินการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 2) แจ้งบ ุคลากรให้ยืนยนัการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
 3) ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และวิธีด าเนินงานร่วมกัน 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ   

           คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา     
มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อน
งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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โครงการ     ขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรชัญา 

                               ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงาน                    พืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที ่3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม นางปานไพลิน แม้นพรม และนางสาวจงกล สงวนศักดิ์ 

ลักษณะโครงการ     ใหม ่ ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                              ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล      
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยก าหนดให้มีการพัฒนา
สถานศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวของแต่ละ
องค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีระบบที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาพอเพียง ให้หน่วยงานที่จะด าเนินการพัฒนาและขยายผลการประเมินสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ภาคการศึกษา จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้ขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง  ตระหนัก
และเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับให้ผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา
พอเพียง จึงได้จัดท าโครงการน้ี ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์   
1) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาทั่วไปที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 

เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง)  ประจ าปี 2563 
          2) เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง 
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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3. เป้าหมาย    
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
       1) สถานศึกษาทั่วไปที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี 
2563 จ านวน 5 แห่ง 
       2) คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                สถานศึกษาทั่วไปที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) พร้อมที่จะรับการประเมินพัฒนาตนเองเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป  
 
4. การด าเนนิงาน         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1              
1 แต่งตั้งคณะท างานและเชิญประชุม 25 คน             
 กิจกรรมที่ 2              
1 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 20 รร.             
 กิจกรรมที่ 3              
1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 4 รร.             
2 สรุปผล และรายงานโครงการ 1 เล่ม             

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน 7,200 บาท งบด าเนินงาน 12,800 บาท  
    รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ     
1.ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม คณะท างาน 
   (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ ) 

 700  700 

2.ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท)  1,200  1,200 
3.ค่าชดเชยน้ ามันกรรมการ  1,500  1,500 
3.ค่าวัสดุ   3,800 3,800 

รวม  3,400 3,800 7,200 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ส่งเสริมสานศึกษาพอเพียง 

    

1.ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม คณะท างาน 
   (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ ) 

  
1,750 

  
1,750 

2.ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท)  3,000  3,000 
3.ค่าชดเชยน้ ามันกรรมการ   2,000  2,000 
4.ค่าห้องประชุม  1,000  1,000 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง     
1.ค่าชดเชยน้ ามันกรรมการ  1,690  1,690 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ(7 คน x 240 บาท x 2 วัน) 3,360   3,360 

รวม 3,360 9,440  12,800 
รวมทั้งสิ้น 3,360 12,840 3,800 20,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output) ผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ   ตรวจสอบ การตรวจสอบ 

สถานศึกษาในจงัหวัด ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่าน
การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 85  

  

ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต    

บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนน้อมน า                

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ไปประยุกต์          

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สังเกต แบบสังเกต 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  7.1 ความเสีย่ง 
        1) สถานศึกษาในจังหวดัขอยกเลิกการรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง เนื่องจากขาดความพร้อม
ในหัวข้อที่ประเมิน 
        2) บางสังกัดขาดผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จึงไม่สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ประเมินได ้
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  7.2 การบรหิารความเสี่ยง 
       1) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
       2) สนับสนุน ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกสังกัดให้เข้าการอบรมเป็นผู้ประเมินสถานศกึษาพอเพียง 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    1) บุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
    2) สถานศกึษาพัฒนางานด้านสถานศึกษาพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นศนูย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
    3) ประชากรในจงัหวัดกาญจนบุรี หรือชมุชนผู้สนใจสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรยีนรู้
ศาสตร์พระราชา และน าวิถีการด ารงชีวิตตามแนวทางปฏิบัติไปใช้ในครอบครัวตนเองได้   
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งาน/โครงการ     คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับจังหวัด 
แผนงาน                    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล  สงวนศักดิ์  นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม และนางปานไพลิน แม้นพรม 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)       ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                               ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมส าหรับเยาวชน อายุระหว่าง 7-18 ปี ที่มีจิตใจเสียสละ อุทิศตน

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดตาม หลักการกาชาด 7 ประการ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน และให้ความร่วมมือช่วยเหลือ อย่างบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ และพร้อม
ใจ สมัครเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด จะต้องผ่านพิธีการทางยุวกาชาดพิธีหนึ่งคือ “พิธีเข้าประหมู่ยุวกาชาด”       
พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาดจัดท าขึ้นเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นสมาชิก        
ยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ 
ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด โดยจัดท าเมื่อหมู่ยุวกาชาดได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นใหม่และเมื่อมี
สมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้นใหม่ในแต่ละปกีารศึกษา ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดใหกับสมาชิกยุวกาชาดได้  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถานศึกษาที่มีผลการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดเป็นที่ดีเด่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่มีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดดเีด่น 

 2.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด 
 2.3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศ
ตนเพื่อช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิก   
ยุวกาชาด 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  (1 รางวัล) 
       สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุร ี
           3.2 เชิงคุณภาพ 
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             สถานศึกษาให้ความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

4. การด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1                

1 เตรียมการ/จัดท าข้อมูล/
วางแผน 

-             

2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สพป.กจ. เขต 1-4 
สพม.8 ,เทศบาล
เมืองกาญจนบุรี 

และรร.เอกชนทุกโรง 

            

3 เสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

6 คน 
            

 กิจกรรมที่ 2              

1 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่
ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับ
จังหวัด 

สถานศึกษาทุก

สังกัด จังหวัดละ  

1 รางวัล 

            

2 สรุปและรายงานผล   
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 เล่ม             

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 พิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
ระดับจังหวัด 1 รางวัล 

    

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ 
    (6 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

  
420 

  
420 

2) ค่าอาหารกลางวันกรรมการ 
    (6 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

  
720 

  
720 

3) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงคณะกรรมการ  1,000  1,000 
4) ค่าวัสด ุ   2,860 2,860 

รวม  2,140 2,860 5,000 
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หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ
ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นต่อการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด มีความพึงพอใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
สถานศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่นต่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเกิด
ความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ประโยชนเ์พื่อชว่ยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
      7.1 ความเสี่ยง 
        สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมยุวกาชาด
ค่อนข้างน้อย จึงท าให้มีผูส้่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
      7.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
       ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ให้สถานศึกษาตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          8.1 ชุมชน ประเทศ เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยผู้มีจิตอาสา ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ิมมากขึ้น 
          8.2 กิจการยุวกาชาดของสถานศึกษาเจริญก้าวหน้าและพัฒนาเพิ่มขึน้ 
          8.3 สถานศึกษามีขวัญก าลังใจ และตระหนักถึงความส าคัญของกิจการยุวกาชาดมากขึ้น 
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งาน/โครงการ     ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงาน                    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล  สงวนศักดิ์  นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม และนางปานไพลิน แม้นพรม 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)       ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                               ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 กฎลูกเสือข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้ครอบครัว 

ชุมชนและสังคมมีความสุข โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในทุกภาคส่วนท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงสู่การปฏิบัติ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจึงก าหนดโครงการ    
ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรทางการลูกเสือ จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และ
ประเภทผู้สนับสนุน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคคลผู้มีส่วนผลักดันให้กิจกรรม
ลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และมีผลงานดีเด่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น

แบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 2.3 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  (3 รางวัล) 
       ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือในจังหวัดกาญจนบุร ี
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 3.2 เชิงคุณภาพ                    
      สถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุนกิจการ

ลูกเสือ ให้ความส าคัญและใส่ใจในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสาด้วยความเต็มใจ
อย่างสม่ าเสมอมากขึน้ 

 

4. การด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1                

1 เตรียมการ/รวบรวมข้อมูล/
วางแผน 

-             

2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สพป.กจ. เขต 1-4 
สพม.8 ,เทศบาลเมือง

กาญจนบุรี,  
อาชีวศึกษา, กศน.,อบจ. 

และรร.เอกชน 
ทุกโรง 

            

3 เสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

12 คน             

 กิจกรรมที่ 2              

1 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่นฯ จ านวน 3 
ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล 

ประเภทผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 1 รางวลั  

ประเภทครูผู้สอน  1 

รางวัล 

ประเภทผู้ให้การ

สนับสนุน 1 รางวัล 

            

2 สรุปและรายงานผล   
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 เล่ม             
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 
 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 6,610 บาท (หกพนัหกร้อยสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ 
จ านวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล 

    

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ 
    (12 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

  
420 

  
420 

2) ค่าอาหารกลางวันกรรมการ 
    (12 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

  
1,440 

  
1,440 

3) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงคณะกรรมการ  1,200  1,200 
4) ค่าธรรมเนียมห้องประชุม  1,000  1,000 
5) ค่าวัสด ุ   2,550 2,550 

รวม  4,060 2,550 6,610 
 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบง่ชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ
ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

1. ร้อยละ 80 ของผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ มีความ     
พึงพอใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และตระหนักใน
ความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือมากขึ้น 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดี
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการลูกเสือให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
      7.1 ความเสี่ยง 
            การบริหารจัดการด้านงบประมาณ เช่น ค่าใช้จา่ยที่เกิดโดยไม่อยู่ในโครงการ 
 
       7.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
            ขออนุมัติปรับโครงการ เพื่อลดงบประมาณบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณ  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       8.1 ชุมชน ประเทศ เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยผู้มีจิตอาสา ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ิมมากขึ้น 
       8.2 กิจการลูกเสือของประเทศไทยขยาย และพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
       8.3 ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือมีขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

งาน/โครงการ     ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  
แผนงาน                    พื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม และนางสาวจงกล  สงวนศักดิ์   
ลักษณะโครงการ     ใหม ่ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)      ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                              ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

เนื่องในวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย การจัดงานวันคล้าย            
วันสถาปนายุวกาชาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของการระลึกถึงบุคคลส าคัญซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย    
กิจกการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์         
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรม       
ให้สมาชิกยุวกาชาดมีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษา
อนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้น        
ในจิตใจของทุกคน รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันจะน ามาพัฒนาซึ่งความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันส าคัญดังกล่าวเช่นทุกปีที่ผ่านมา 

ดังนั้น การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จึงนับเป็นวันที่มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งของยุวกาชาด       
ทั่วประเทศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้ก าหนดจัดโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 2563 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์   
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักในความส าคัญของ

กิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น 
3. เพื่อให้ทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างทั่วถึง 

3. เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด จ านวน 240 คน 
                 2) คณะกรรมการ 20 คน  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระลึกถึงบุคคลส าคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 2) เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทยอย่างทั่วถึง 

4. การด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1                

1 เตรียมการ/รวบรวมข้อมูล/
วางแผน 

-             

2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สพป.กจ. เขต 1-4 ,  
สพม.8 ,เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี, และรร.
เอกชนทุกโรง 

            

3 เสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

20 คน             

4 ประชุมคณะกรรมการ 10 คน             

 กิจกรรมที่ 2              

1 ด าเนินพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนาม และปฏิบัติกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่และ

ผู้บังคับบญัชา 

ยุวกาชาด  38 คน 

สมาชิกยวุกาชาด 

192 คน 

            

3 สรุปและรายงานผล   
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 เล่ม             

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมกรรมการ     
1) ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มประชุมกรรมการฯ    
  (10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
350 

  
350 

กิจกรรมที่ 2 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม และปฏิบัติ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

    

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการและผู้ร่วมงาน 
    (240 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 

  
12,000 

  
12,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

     
2) ค่าอาหารกลางวันกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน 
    (240 คน 1 มื้อ x 50 บาท) 

  
12,000 

  
12,000 

3) ค่าเกียรติบัตร 200 ใบ ๆ ละ 8 บาท  1,600  1,600 
4) ค่าสถานที่  2,000  2,000 
5) ค่าสนับสนุนวงดุริยางค ์  1,050  1,050 
6) ค่าป้ายไวนิล  1,000  1,000 

รวม  30,000  30,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวบง่ชี้ความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ
ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

1. ร้อยละ 85 ของสมาชิกยุวกาชาดมีความตระหนัก
ในคุณค่าและความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาด 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 85 ของสมาชิกยุวกาชาดได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกิดความรักศรัทธาในกิจกรรมยุวกาชาด
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและตระหนักใน
ความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     7.1 ความเสี่ยง 
           สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดน้อย จึงอาจท าให้จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     7.2 การบริหารความเสีย่ง 
  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด เชิญชวนสถานศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม
ยุวกาชาดและให้เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สมาชิกยุวกาชาดตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกัน และรู้จักท าประโยชน์เพื่อผู้อื่นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
8.2 กิจการยุวกาชาดเป็นที่รู้จักและยอมรับในโรงเรียน ชุมชน และสังคมมากยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

งาน/โครงการ     ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี  
แผนงาน                    พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.  ที ่3 เสรมิสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล  สงวนศักดิ์ นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม และนางสาวปานไพลิน  แม้นพรม
ลักษณะโครงการ     ใหม ่ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                              ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมของเยาวชนที่สร้าง
ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความพร้อมเพรียง                     
ความสามัคคี สง่าผ่าเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีประสาทตื่นตัว 
สามารถเคลื่อนไหวอิริยาบถได้คล่องแคล่วว่องไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน 
นักศึกษาแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ดังนั้น
กิจกรรมลูกเสือจึงเป็นขบวนการทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพการศึกษา       
ด้วยวิธีการของลูกเสือ ช่วยให้เยาวชนมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม  
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จึงเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่
ลูกเสือ เนตรนารีไดอ้ย่างมีคุณภาพของชาติต่อไป 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส าคัญของกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยและเสริมสร้างทักษะชีวิต จึงจัดให้มี
โครงการสง่เสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการ มีระเบียบ มี

วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้น า ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น
และมีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีคุณภาพ 

2.2 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง และหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
2.3 เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณค่า

กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมาย   
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวน 280 คน 
          3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือในจังหวัด จ านวน 260 คน 
          3.1.2 เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ จ านวน 20 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 ลูกเสือ เนตรนารีมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีระเบียบวินัย มีความเข้มแขง็ อดทน รู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

4. การด าเนนิงาน  

ท่ี รายละเอยีดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1              
1 เตรียมการ/รวบรวมข้อมูล/วางแผน -             
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สพป.กจ. เขต 

1-4 , สพม.8 ,
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี,  
อาชีวศึกษา, ,
อบจ. และรร.
เอกชนทุกโรง 

            

3 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมมอบหมายงาน 

25 คน             

 กิจกรรมที่ 2              
1 ด าเนินการจัดประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด 
ลูกเสือและ
เนตรนารี 7 
กลุ่มการ
ประกวด 

            

2 สรุปคะแนนการประกวดและประกาศผล
การประกวด ระดับจังหวัด 

ลูกเสือและ
เนตรนารี 7 
กลุ่มการ
ประกวด 

            

3 รายงานผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 1 เล่ม             
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หมายเหตุ ถัวจา่ยทุกรายการ 
 

 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 3              
1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 

เนตรนารี ระดับประเทศ         
ลูกเสือและ
เนตรนารี 7 
กลุ่มการ
ประกวด 

            

2 ประกาศผลการประกวด 
ระดับประเทศ 

ลูกเสือและ
เนตรนารี 7 
กลุ่มการ
ประกวด 

            

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 87,420 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 จดัประชุมเตรียมงาน     
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ (12 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)  420  420 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี     
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ/กองลูกเสือ-เนตรนารี  
   และผู้ร่วมงาน (280 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

  
19,600 

  
19,600 

2) ค่าอาหารกลางวันส าหรับกรรมการ/กองลูกเสือ-เนตรนารี 
    (280 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 

  
19,600 

  
19,600 

3) ค่าพาหนะรับ - ส่งกองลูกเสือ ระดับจังหวัด  16,000  16,000 
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (9 คน x 300 บาท) 2,700    
5) ค่าเช่าเครื่องเสียง  1,000  1,000 
6) ค่าสถานที่  1,000  1,000 
7) ค่าป้ายไวนิล  900  900 
8) ค่าจัดท าเกียรติบัตร  2,560  2,560 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ             
1) ค่าพาหนะ ส าหรับกองลูกเสือที่เข้าร่วมประกวดฯ    15,000  15,000 
2) ค่าอาหาร ส าหรับกองลูกเสือที่เข้าร่วมประกวดฯ   8,640  8,640 

รวมทั้งสิ้น 2,700 84,720  87,420 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 
ผลผลิต (Output)     

1) ร้อยละ 85 ของลกูเสือ เนตรนารีมรีะเบียบมีวินัย มีความสามัคคี
ในหมู่คณะมีความเข้มแขง็อดทน และมีทักษะการ      อยู่ร่วมกัน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2) ร้อยละ 90 ของลูกเสือ เนตรนารีแต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้องตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ี

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม มีความเข้มแข็งอดทน มีความเป็นผู้น า 
รู้จักเสียสละและเห็นคุณค่าในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น 

 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

 7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

     7.1 ความเสี่ยง 

          7.1.1 การจัดกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามปฏิทิน เช่น เกิดแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
           7.1.2 อาจเลื่อนก าหนดการเปิดภาคเรียน จึงท าให้จ านวนสถานศึกษาที่ประสงค์ส่งกองลูกเสือไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย   
     7.2 การบริหารความเสีย่ง 

 7.2.1 ปรับกิจกรรมตามโครงการให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และงบประมาณ 
 7.2.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและกรรมการทราบแนวทางร่วมกัน 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

            8.1 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็งอดทน มีความเป็นผู้น า มีทักษะการอยู่
ร่วมกันและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
            8.2 กิจการลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษามีการพัฒนาและได้รับความสนใจจากลูกเสือ เนตรนารี
มากยิ่งขึ้น 
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โครงการ        ประเมินคณุธรรม จริยธรรมและความเปน็พลเมืองดีของผู้เรียนทุกช่วงชั้น  
                                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงาน                       พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม และนางสาวจงกล สงวนศักด์ิ 
ลักษณะโครงการ       ใหม ่ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน      ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

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

1. หลักการและเหตุผล      
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อศึกษา
ระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาทั่วประเทศด้วยชุดเครื่องมือมาตรฐาน รวมทั้งเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นพลเมืองของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน จึงขอให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน นิ สิต นักศึกษา                     
ในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อน าผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศต่อไป 
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว  ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการนี้ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์   
 2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนทุกช่วงช้ัน 
 2.2 เพือ่น าผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนด แนวทางการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการให้ตอบสานองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  

3. เป้าหมาย    

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 100  คน 
      1) สังกัด สพฐ. ระดับชั้น ป. 3 จ านวน  12 คน และ ป. 6 จ านวน 12  คน 
              2) สังกัด สพฐ. ระดับชั้น ม. 3 จ านวน  12 คน และ ม. 6 จ านวน  12  คน 
              3) สังกัด สช. ระดับชั้น ป. 3 จ านวน 4  คน และ ป. 6 จ านวน  2  คน 
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              4) สังกัด สช. ระดับชั้น ม. 3 จ านวน  2  คน และ ม. 6 จ านวน  2  คน 
              5) สังกัด สอศ. ระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 3 จ านวน 14 คน ระดับชั้น ปวส.ชั้นปีที่ 2 จ านวน 14 คน 
              6) สังกัดสถาบันอุดมศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีที ่2 จ านวน 14   คน 
 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                ผู้เรียนทุกช่วงช้ันมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี  

4. การด าเนนิงาน         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1              

1 แต่งตั้งคณะท างานและเชิญประชุม 16 คน             
2 กรรมการด าเนินการเก็บข้อมูลฯ 12 คน             

 กิจกรรมที่ 2               

1 ส่งแบบประเมินคุณธรรมไป สป. 100 ชุด             

               
 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1     
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการเก็บข้อมูล 
   (14 คน x 240 บาท x ½ วัน) 

1,680   1,680 

2.ค่าชดเชยน้ ามันกรรมการ  3,500  3,500 
3.ค่าวัสดุ   1,520 1,520 

กิจกรรมที ่2     

ค่าใช้จ่ายในการส่งแบบประเมินคุณธรรมไป สป.  300  300 

รวมทั้งสิ้น 1,680 3,800 1,520 7,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

1.ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมิน             

ร้อยละ 100 

การตรวจสอบ จ านวนแบบประเมนิ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น

พลเมืองดี ร้อยละ 85 

สังเกต แบบสังเกต 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
      7.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่สว่นกลางก าหนดไม่ครอบคลุมสถานศึกษาทกุสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี 
      7.1.2 ผู้เรยีนอาจไม่ตั้งใจตอบค าถาม ส่งผลต่อการวิเคราะห์ปัญหา 
      7.1.3 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ    
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
       7.2.1 เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 
       7.2.2 รายงานปัญหาให้ส่วนกลางทราบ 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ   

           ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถน าผลจากที่ผู้เรียนตอบแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมือง ไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศต่อไป 
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งาน/โครงการ   โครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการให้เงินอุดหนุน 
            ส าหรบันักเรียนในโรงเรียนเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
แผนงาน          พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
                     ที่ได้รับการอุดหนุน งบด าเนินการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชัฎชรี  มริภัณณฎี 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่     ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62           ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                              ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)        ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
      ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558 ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา 
เพื่อบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียน  จ านวน   70 %  โดยมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ดูแล ในเรื่องการก ากับ ติดตาม การให้เงิน
อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน  ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดโครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนและ
ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนได้แก่ เงินอุดหนุนรายบุคคล  และอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)  อุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน  ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนแต่ละระดับของโรงเรียนเอกชนเป็นไปอย่างถูกต้อง  
เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ   

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1เพื่อทราบจ านวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ของโรงเรียนเอกชน 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศ และใช้เป็นข้อมูลในการค านวณเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
      2.2 เพื่อรับทราบข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนฯ ทุกประเภทของโรงเรียน
เอกชน เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่ก าหนดอย่างถูกต้อง 
 2.3 เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้ค าปรกึษาแนะน า 
และหาทางช่วยเหลือแก้ไข       
3. เป้าหมาย   
  3.1  กิจกรรมที่ 1 การตรวจติดตามการให้เงินอุดหนนุฯ 
 เชิงปริมาณ    

โรงเรียนเอกชนได้รับการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุน จ านวน  24 โรงเรียน 
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เชิงคุณภาพ 
 ได้ข้อมูลการใหเ้งินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด อย่างถูกต้องตามระเบียบและแนว

ปฏิบัต ิ
3.2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนเอกชนในสังกัดได้รับการตรวจสอบ ตามจ านวนนักเรียน  ณ   10 มิถุนายน 2563  

จ านวน  24  โรงเรียน        
  เชิงคณุภาพ   

       ได้ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน   
 
4. กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ที่เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย    โรงเรียนเอกชน จ านวน  24  โรงเรียน 
 พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
 
 5. การด าเนนิงาน  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

62
 

พ.
ย.

62
 

ธ.ค
.6

2 

ม.
ค.

63
 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

63
 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

6 
3 

 กิจกรรมที1่ ตรวจติดตามการให้

เงินอุดหนุนฯ 

24 ร.ร             

1 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน              

2 จัดท าเครื่องมือในการตรวจติดาม              

3 แจ้ง ร.ร.เพ่ือรับการตรวจ              

4 ด าเนินการออกตรวจ              

5 สรุปและรายงานผล              
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบจ านวน

นักเรียนที่มีสทิธิ์รับเงินอุดหนุนฯ 

24 ร.ร             

1 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน              

2 จัดท าเครื่องมือในการตรวจ              

3 แจ้ง ร.ร.เพ่ือรับการตรวจ              

4 ด าเนินการออกตรวจ              

5 สรุปและรายงานผล              

               
 

6. งบประมาณ จาก  สช.     รวมทั้งสิ้น   30,000   บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 -2     
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง  วันละ  120X4 คน X 20 วัน     9,600  9,600 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง  วันละ  240X5 คนX 3 วัน         3,600  3,600 
3. ค่าพาหนะ    9,000  9,000 
4. ค่าที่พัก 3 ห้องๆละ X 800 บ.X 3 คืน       7,200  7,200 
5. ค่าวัสดุ  ค่าจัดท าเอกสาร   600  600 
หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ     

รวมทั้งสิ้น  30,000  30,000 

7. วิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
 7.1ความเสี่ยง:      
   7.1.1 การจัดท าข้อมูลจ านวนนักเรียนของโรงเรียน บางโรงเรียน ในโปรแกรม PSIS ไม่ทัน
ก าหนดเวลา 
   7.1.2 เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนจัดท า และเตรียมรับการตรวจ ไม่ครบถว้น และชัดเจน 
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7.2 การบริหารความเสี่ยง :  
              7.2.1ให้ค าแนะน า หรือประชุมชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียนก่อนรับ การตรวจสอบ 
และตรวจติดตาม 
     7.2.2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เพิ่มเติม เป็นระยะ ๆ ตามความเปลี่ยนแปลง ของ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ  เพื่อให้โรงเรียนเกิดความช านาญในการบริหารงานด้านเงินอุดหนุน   
  
8. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ

ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

ร้อยละของโรงเรียนเอกชนชน 24 โรงเรียนได้รับการ

ตรวจสอบจ านวนนักเรียนและตรวจติดตามการให้เงิน

อุดหนุนฯ 

  การสังเกต   การสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     

ร้อยละของโรงเรียนเอกชน 24 โรง ด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบ ที่ถูกต้องและมคีุณภาพ 

1.การสังเกต 

2.วิเคราะห์เอกสาร 

การสังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีมีข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ถูกต้อง และสามารถ  
น าข้อมูล ไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้   
           2. ได้ข้อมูลในการใหเ้งินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 
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งาน / โครงการ                ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
แผนงาน                       พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวปราณี  ทองสทุธา 
ลักษณะโครงการ           ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน            ไตรมาส 1 (ต.ค. 62 – ธ.ค. 62)          ไตรมาส 2 (ม.ค. 63 - มี.ค. 63) 
          ไตรมาส 3 (เม.ย. 63 – มิ.ย. 63)         ไตรมาส 4 (ก.ค. 63- ก.ย. 63) 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
    การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็น
อิสระ   ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นการตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร       
ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของหน่วยรบัตรวจ    
    2.3 เพื่อติดตาม ก ากับ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ให้ค าแนะน าปรึกษา เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการ     

3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ 
                 สถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 แห่ง, สถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา/กศน. จ านวน 1 แห่ง และสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จ านวน 10 แห่ง  
    3.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 
                 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง        
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4. การด าเนนิงาน 

 
ที ่

 
รายละเอียดกจิกรรม 

 
เป้าหมาย 

  ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย. 

62
 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.พ
. 6

3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย.

 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย. 

63
 

ก.ค
. 6

3 

ส.ค
. 6

3 

ก.ย
. 6

3 

 กิจกรรมที่ 1 
- หน่วยตรวจสอบภายในส่ง
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี  
พร้อมทั้งแจ้งแนวทางและ
ก าหนดการตรวจสอบภายในแก่
หน่วยรับตรวจทราบ 
- ตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบ 

สถานศึกษา
เอกชน,
สถานศึกษา
ในสังกัด 
สพฐ.
,อาชีวศึกษา
/กศน   
ในสังกัด
กระทรวง 
ศึกษาธิการ
ในจังหวัด
กาญจนบุร ี

            

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  18,000 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบที่
ก าหนดไว้  โดยเข้าตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถานศึกษาด้านการเงินและบัญชี ระยะเวลา  
16 วัน  เป็นเงิน 18,000.00 บาท  ดังนี้     
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 4 คน คนละ 16 วัน  
วันละ 120.00 บาท   
2) ค่าชดเชยน้ ามัน  
3) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

7,680.00 
8,320.00 

 

 
 
 
 
 
- 
- 

2,000.00 

 
 
 
 
 

7,680.00 
8,320.00 
2,000.00 

รวมทั้งสิ้น - 16,000.00 2,000.00 18,000.00 
 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 
ผลผลิต (Output) 
- หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ
สถานศึกษาครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบที่ได้
ก าหนดไว้ 

 
-เปรียบเทียบจ านวน
สถานศึกษาที่ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบกับแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบประจ าป ี

 
- แผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ประจ าปีและรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าป ี
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- หน่วยรับตรวจได้รับแจ้งรายงานผลตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายงวด  
และหน่วยรับตรวจได้มีการรายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อทักท้วงให้แก่หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
-ร้อยละ 80 ของหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ
การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 

 
-การปรับปรุงแก้ไขข้อทักท้วง
ของสถานศึกษา 
 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
-กระดาษท าการ, หนังสือแจ้ง
รายงานผลการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
และหนังสือรายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อทักท้วง 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
 ผู้ตรวจสอบภายในมีทักษะในการตรวจสอบไม่เพียงพอ 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
 7.2.1การเข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
 7.2.2 การสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 หน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและจัดท าเอกสารด้านการเงินและบัญชี      
ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี 
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งาน/โครงการ           โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ     
แผนงาน             พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบคุคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4     

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

1. หลักการและเหตุผล 
   การสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลสู่ความเข้มแข็งทั้งระบบ โดย

เริ่มตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนาสมรรถนะ  การธ ารงรักษาทรัพยากร
บุคคล และการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
สามารถบริหารจัดการงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส และเป็น
ธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมก าหนดนโยบายและแผนการตัดสินใจ  การร่วมคิดร่วมท า ร่วมการ
สนับสนุน เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ทุกเขตพื้นที่ร่วมเป็นคณะท างานร่วมกัน
ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างสมดุล  ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการ
ก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งระบบขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์   

2.1   เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลสู่ความเข้มแข็งทั้งระบบ  
2.2  เพื่อประชุมคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการบริหารงานงานบุคคลให้กับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2.3  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
              จัดประชุมองค์คณะบุคคล หรือ คณะท างานได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องการบรรจุ การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม  จ านวน 20 ครั้ง 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
           1. การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความ     
เขม้แข็ง รวดเร็ว  ทันต่อเวลา ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจมีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน  และมี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้การสรรหาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
4. การด าเนนิงาน 
              ประชุมองค์คณะบุคคล หรือ คณะท างานเข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่อง        
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม  ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 
ม.

ค.
 6

3 
ก.

พ.
 6

3 
มี.

ค.
 6

3 
เม

.ย
. 6

3 
พ.

ค.
 6

3 
มิ.

ย.
 6

3 
ก.

ค.
 6

3 
ส.

ค.
 6

3 
ก.

ย.
 6

3 
1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะท างาน

ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
รายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ 
แต่งตั้ งและย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุก
ต าแหน่ง   
1.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
1.2 ด าเนินการประชุม 
1.3 สรุปผล 

            

2. กิจกรรมที่ 2  การประชุมเพื่อประเมิน
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา และ 

 /          / 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 
ม.

ค.
 6

3 
ก.

พ.
 6

3 
มี.

ค.
 6

3 
เม

.ย
. 6

3 
พ.

ค.
 6

3 
มิ.

ย.
 6

3 
ก.

ค.
 6

3 
ส.

ค.
 6

3 
ก.

ย.
 6

3 

 

จัดท าองค์ประกอบการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
2.3 ด าเนินการประชุม 
2.4 สรุปผล 

            

3. กิจกรรมที่ 3  การประชุมเพ่ือให้ความรู้
ทางด้านองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพของครู และองค์ประกอบการ
ย้ายคร ู
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
3.3 ด าเนินการประชุม 
3.4 สรุปผล 

     /      / 

4. กิจกรรมที่ 4  การประชุมคัดเลือก ย้าย
และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
4.3 ด าเนินการประชุม 
4.4 สรุปผล 

   /        / 

5 กิจกรรมที่  5  การประชุมให้มีและ
เลื่ อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
4.3 ด าเนินการประชุม 
4.4 สรุปผล 

   /      /   



137 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

5.งบประมาณ   จากงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  
35,000 บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ดังนี ้
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะท างานร่วมกันตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ารายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ แต่งต้ัง
และย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ทุกต าแหน่ง   จ านวน 9 คน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 190 
บาท 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่/ห้องประชุม  ครั้งละ 500 บาท 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

3,420 
 

1,000 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

3,420 
 

1,000 
2. กิจกรรมที่ 2  การประชุมเพ่ือประเมินศักยภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และจัดท าองค์ประกอบการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 8 คน 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 190 
บาท 
 - ค่าธรรมเนียมสถานที่/ห้องประชุม  ครั้งละ 500 บาท 

 
 
 
- 

 
 
 

6,080 
1,000 

 
 
 
- 

 
 
 

6,080 
1,000 

3. กิจกรรมที่ 3  การประชุมเพื่อให้ความรู้ทางด้าน
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของครู และ
องค์ประกอบการย้ายครู  จ านวน 8 คน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 190 
บาท 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่/ห้องประชุม  ครั้งละ 500 บาท 

 
 
 
- 

 
 
 
3,040 

 
1,000 

 
 
 
- 

 
 
 
3,040 

 
1,000 

4. กิจกรรมที่ 4  การคัดเลือก/ประชุม เพื่อบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
- ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 190 
บาท   จ านวน 17 คน x 4 ครั้ง 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)        
(6 คน) 

 
 
 

 
   4,040 

 
 
 

12,920 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

12,920 
4,040 

รวมทั้งสิ้น   4,040 30,960 - 35,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ 
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6. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output) 
-  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน  

การรายงาน แบบรายงาน 

ผลลัพธ็ (Outcomes) 
-  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
มีการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย    

การรายงาน แบบรายงาน 

 
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    7.1 ความเสี่ยง 
            คณะกรรมการติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบ 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
            จัดท าปฏิทินการประชุม และแจ้งก าหนดการการประชุมล่วงหน้า 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

          8.1 การบริหารงานบุคคลมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ด าเนินการประสบความส าเร็จ  
รวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
สร้างพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

           8.2  การบริหารงานบุคคลทุกกลุ่มงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ระเบียบ  กฎหมาย ของทางราชการ 
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โครงการ     งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม, นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี, นางทัดดาว พูลพิพัฒน์ 
   นางวสุรัตน์ วีระสุนทร, นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม 
ลักษณะโครงการ      ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                              ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 มติคณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุม เมื่ อวันที่  21 พฤศจิกายน 2499 มีมติก าหนดให้วันที่                  
16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความส าคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงาม
ความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยก าหนดความมุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ และเพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน คุรุสภาจึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปี
แรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา  

กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 57 ก าหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริม
และสนับสนุน การจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
ให้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ 
และหน่วยงานทางการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณ ี

ในปี พ.ศ.2563 นับเป็นการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานอนุกรรมการ ได้ก าหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 
พ.ศ. ๒๕๖3 มีหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้ งที่ 2/2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความ
ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี ได้เห็นความส าคัญของครู ในฐานะของ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ทั้งความเก่งและความดี ซึ่งเป็นก าลังคนที่ส าคัญของชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป 
และเพื่อจัดแสดงผลงานด้านการศึกษาต่อสาธารณชน โดยใช้สถานที่ในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 



140 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละจนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็น      
ที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กิจกรรมงานวันคร ูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์   

2.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
2.2 เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
2.3 เพื่อส่งเสรมิยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี                                     

หรือท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้
ยึดถือปฏิบัติตาม 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวง -
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2,000 คน ได้แก่  

1)  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1    
2)  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2    
3)  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3    
4)  สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4    
5)  สังกัด สพม.8 (จังหวัดกาญจนบุรี)   
6)  สังกัด เอกชน (สช.)       
7)  สังกัด อาชีวศึกษา (สอศ.)      
8)  สังกัด สนง.การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)    
9)  สังกัด ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ    
10) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุร ี    
11) สังกัด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี     
12) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)     
13) สังกัด กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 
14) สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
15) สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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              3.2 เชิงคุณภาพ 
                    1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เกี่ยวข้อง ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ได้ระลึกถึง พระคุณ
บูรพาจารย ์ 

2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 เกิดขวัญก าลังใจ มีความ
รักความสามัคคี และได้รับแรงบันดาลใจจากแบบอย่างที่ด ี

 

4. การด าเนนิงาน  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1              

1 ประสานไปยังหน่วยงานทางการศึกษา

ทุกสังกัดในแตล่ะจังหวัดเข้าร่วมจัด

กิจกรรมงานวันครู ฯ และขอความ

ร่วมมือให้สถานศึกษาทุกสังกดัใน

จังหวัดด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์

วันครู ครัง้ที่ 64 พ.ศ. 2563 

            

 กิจกรรมที่ 2             

1 ประชุมวางแผนและเตรียมการจัด

กิจกรรมงานวันคร ู

            

2 ประชุมวางแผน น าเสนอโครงการ             

3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             

4 ประสานสถานที่จัดงาน             

5 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรี เขา้ร่วมกิจกรรมวันคร ู

            

6 ด าเนินการจัดงานวันคร ู             

 กิจกรรมที่ 3             

1 สรุป/ติดตามผล/รายงานผลโครงการ             
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6.งบประมาณ จ านวน 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. ค่าอาคารสถานที่จัดงาน  - 11,600 - - 
2. ค่าจ้างจัดสถานที่งานวันครู - 46,000 - 57,600 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

ดอกไม้สดประดับเวที (ตลอดแนวเวที 12 เมตร) 
ดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา 6 พาน 
ดอกไม้สดหน้าพระบรมรูปฯ 6 พาน 
ดอกไม้สดถวายพระสงฆ์ 9 ก า 
โบริบบิ้นประดับที่จุดเทียนประธาน 
โบริบบิ้นประดับไมโครโฟน 3 ตัว 
ดอกไม้ประดับโพเดียม 2 ที่ 
ดอกไม้โต๊ะ VIP 1 ที ่
ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอก ผู้รับรางวัล 100 อัน 
ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอก (VIP 50 อัน) 
พุ่มดอกไม้บนโต๊ะรับรายงานตัว 2 พุ่ม 
ซุ้มสี่เหลี่ยมหรือโค้ง เดินรอดเข้างาน 
สแตนพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับบันไดทางขึ้น 
“เทียนชัยบูชาบูรพาจารย์” ประดับดอกไม้สดรอบฐาน 
โฟมตัดอักษร วันครู ครั้งที่ ๖4 พ.ศ.๒๕๖3 
“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” 

    

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานวันครู    
    1,000 คน) จ านวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 

- 35,000 - 92,600 

4. การจัดประชุม  7,400  100,000 
 
 
 

- ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 1/62 (39 คน x 50 บาท) 
- ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู (9 คน x 50 บาท) 
- ประชุมอนุกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ (20 คน x 50 บาท) 
- ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 2/62  (40 คน x 50 บาท) 
- ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 3/62  (40 คน x 50 บาท) 

- 1,950.00  
 450.00  

1,000.00  
2,000.00  
2,000.00 

-  

5. ค่าจ้างจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (100 คน x 120 บาท) - 12,000 - 112,000 
6. ค่าวัสด ุ - - 3,500 115,500 
7. วิทยากรในการเสวนา (5 คน x 500 บาท) 2,500 - - 118,000 

รวมทั้งสิ้น 2,500 176,100 3,500 118,000 
(ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : 

    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มาเข้าร่วมพิธีตามเป้าหมาย 
    2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไม่อยู่ร่วมพิธีจนเสร็จสิ้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 

     1) ประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังหน่วยงานทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัด 
     2) ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับดูแลบุคลากรในสังกัดให้เข้าร่วมพิธีจนตลอดรายการ 

8. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

     1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

งานวันคร ู

- บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

     2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมงานวันครูในภาพรวม 

- แบบประเมินการจัดงานวันครู ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 (ส าหรับส่วนภูมิภาค) 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63  พ.ศ. 
2562 แล้วเกิดความตระหนักระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีขวัญและก าลังใจมีความรู้รัก
สามัคคี มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
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งาน/โครงการ                   บริหารจัดการส านักงาน ปีงบประมาณ 2563 
แผนงาน                         แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
                                     ผลผลิตนโยบายและแผนดา้นการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6   พัฒนาประสิทธภิาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล            
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มอ านวยการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางพรทิพย์  สันทัด,นายเจริญพงศ์ แสนโสม,นางสาวสะใบแพร สอนโสม              
ลักษณะโครงการ           ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน          ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)       ไตรมาส  2 (ม.ค.62 – มี.ค.62) 
                                   ไตรมาส 3  (เม.ย.62 – มิ.ย.62)     ไตรมาส  4 (ก.ค.62 – ก.ย.62) 

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

 1. หลักการและเหตุผล 
                กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ได้แก่รับผิดชอบงานธุรการ กศจ.และอกศจ. งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ ระบบบริหารและควบคุมภายใน งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ การบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ จึงเป็นงานส าคัญงานหนึ่งของกลุ่ม
อ านวยการ  ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบพร้อมกับการบริการที่สะดวก และรวดเร็ว โปร่งใส        
เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป และเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     

                 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ  ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน 
จัดการส านักงานและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์    

                2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
                 2.2 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย   
               เชิงปริมาณ 
              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีบริหารจัดการการเบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของส านักงานได้อย่างเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 
               เชิงคุณภาพ 

               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีบริหารจัดการด้านการเงินของส านักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4.กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
               กลุ่มเป้าหมาย 
              ทุกกลุ่มงาน/ทุกคนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
              พื้นที่เป้าหมาย 
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

5. วิธีด าเนนิงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1 ประชุมผู้ที่ เกี่ ยวข้อง วางแผน 
น าเสนอโครงการ 

6 คน             

2 ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การเงินและพัสด ุ

-             

3 ประมาณการค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จะใช้ในประจ าปีงบประมาณ 
2563 

 

- 

            

4 ด าเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ตามใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือนและ
ตามใบเรียกเก็บเงินของแต่ละ            
รายการ   
 

ทุก

เดือน 

            

5 สรุป  ประเมินผลและรายงานผล 1 เล่ม             
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6. งบประมาณจากงบด าเนนิงาน  
    จ านวน  1,868,000  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมืน่แปดพันบาทถ้วน) รายละเอียด  ดังนี ้: 
 

   กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1.ค่าเช่ารถตู ้ 241,778 12 เดือน 
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 360,000 12 เดือน 
3.ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 36,000 12 เดือน 
4.ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต ์ 120,000 12 เดือน 
5.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 235,000 12 เดือน 
6.ค่าสาธารณูปโภค 300,000 12 เดือน 
7.ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 65,000 12 เดือน 
8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 12 เดือน 
9.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 160,000 12 เดือน 
10.ค่าวัสดุส านักงาน 165,000 12 เดือน 
11.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 85,222 12 เดือน 

รวมทั้งสิ้น 1,868,000    

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

           ความเสี่ยง  
           ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเป็นไปตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เช่น ปริมาณการใช้
งานที่เพิ่มขึ้น จ านวนครั้ง จ านวนคนในการไปราชการ การใช้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น      
เป็นต้น 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           1.ควบคุมการใช้งานและก าหนดมาตรการที่เข้มข้นทุกรายการ 
           2.แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าประมาณการการใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช ้ 
           3. ท าแผนก ากับ ติดตาม การใช้เงินทุกประเภททุกรายการ  
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8. การประเมนิผล 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถเบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ครบร้อย
ละร้อย 

 
ตรวจสอบ 

 
เอกสารรายงานทางการเงิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้
ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

  

ตรวจสอบ 

เอกสารรายงานทางการเงิน 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บริหารจัดการส านักงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
ได้ โดยสามารถบริหารด้านการเงินและพัสดุ พร้อมทั้งสามารถจัดสรรคา่ใช้จ่ายในส านักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี  
                   หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ                  
แผนงาน         พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                   ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
                   กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค                     
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรทิพย์ สันทัด             นายเจรญิพงศ์ แสงโสม 
                              นางสาวสะใบแพร สอนโสม   นางสาวอรอมุา พันแสงทอง  
ลักษณะโครงการ       ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน      ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)      ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – ม.ีค.63) 
                                ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
                เป็นที่ยอมรับกันว่าในการด าเนินภารกิจขององค์การทั้งหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรพัฒนาเอกชน แนวคิดเรื่องการบริหารโครงการถือเป็นกลไกส าคัญ ในการผลักดันให้งานด้านต่างๆ ของ
องค์กรเหล่านี้ สามารถด าเนินกิจกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือเพื่อการ
ปรับปรุงการให้บริการ หรือการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการน าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ตลอดจน
การบริหารการพัฒนาด้วยการลงทุนเพื่อให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ สามารถน าไปสู่ความส าเร็จตามกลยุทธ์
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหาร
โครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักบริหาร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานให้
สามารถบริหารและการจัดการตามวงจรโครงการ (Project Cycle Management) โดยค านึงถึงการประยุกต์
แนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติของนักบริหารมืออาชีพเริ่มตั้งแต่ ด้านแรก การวางแผนโครงการซึ่ง
ครอบคลุมในส่วนของ การก าหนดแนวคิดโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิ งกลยุทธ์ของกิจการ 
การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ การจัดท าเอกสารโครงการทั้งในรูปของ Logical 
Framework และในเชิงพรรณาความ กับด้านที่สองการบริหารโครงการที่เริ่มจากการตัดสินใจในการคัดเลือก
และอนุมัติงบประมาณโครงการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การติดตามการ
ควบคุม และการประเมินผลโครงการ       

                 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารโครงการ
อย่างเป็นระบบโดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริง บรรลุความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้จึงได้จัดท าโครงการนี้  
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2. วัตถุประสงค ์   
              2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักการในการเขียน(วางแผน)โครงการ และน าเสนอเพื่อให้โครงการ
ได้รับการอนุมัติ                          
              2.2 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและมีวิธีในการบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ                
ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
3. เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
              1.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ”  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี จ านวน 1 วัน   
              2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 1 วัน  
              กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในส านักงานฯ จ านวน 48 คน  

          เชิงคุณภาพ 
              ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนงาน โครงการ และสามารถเขียนแผนงานและโครงการได้อย่างถูกต้อง 

4. การด าเนนิงาน  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน              

2 แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม 

  
 

            

3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม              

4 แจ้งผู้ที่เกี่ยวขอ้งเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

             

5 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ              

6 สรุปผล ประเมินผล ติดตาม และ

รายงานผลโครงการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 45,400    บาท  
    (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :   

   กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร “การบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ”   
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆละ 50 บาท  
จ านวน 48 คน  
-ค่าอาหาร จ านวน 1 มื้อๆละ 250 บาท  
จ านวน 48 คน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  
-ค่าที่พักวิทยากร จ านวน 1 คืน/1ห้อง  
-ค่าชดเชยน้ ามัน 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563ของ ศธจ.กาญจนบุร ี
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆละ 50 บาท  
จ านวน 48 คน  
-ค่าอาหาร จ านวน 1 มื้อๆละ 250 บาท  
จ านวน 48 คน 
-ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 
 
- 
 
- 

3,600 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
  

4,800 
 

12,000 
 - 

1,200 
980 

 
 
 

4,800 
 

12,000 
6,020 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

4,800 
 

12,000 
3,600 
1,200 
980 

 
 
 

4,800 
 

12,000 
6,020 

รวมค่าใช้จ่าย 3,600 41,800 - 45,400  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ตรวจสอบชิ้นงาน แบบชิ้นงานการเขียนโครงการ 

 
   7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
         7.1 ความเสี่ยง  
                7.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมาเข้ารับการอบรมไม่ครบจ านวน 
                7.1.2 ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

       7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                7.2.1  ท าการส ารวจผูท้ี่สามารถมาเข้ารับการอบรมไว้ล่วงหน้า 
               7.2.2 จัดให้มีการทดสอบก่อน-หลังการอบรม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

             ผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้ ทักษะ การเขียนโครงการและการบริหารโครงการ สามารถน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

งาน/โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุร ี
แผนงาน         พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                   ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
                   กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค                     
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรทิพย์ สันทัด             นายเจรญิพงศ์ แสงโสม 
                              นางสาวสะใบแพร สอนโสม   นางสาวอรอมุา พันแสงทอง  
ลักษณะโครงการ       ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)        ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – ม.ีค.63) 
                                 ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)       ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
               การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือการบริหารราชการสมัยใหม่ที่จะช่วยให้
องค์การปฏิบัติราชการเปน็ไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ตามนัยของ
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 การบริหารราชการที่ยึดหลักธรรมาบาลและการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก่อว่าเกิดประสิทธิผล ความ
คุ้มค่า ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนให้บุคลากรทุกระดับในองค์การมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก โดยใช้ Key Performance Indicator 
(KPI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การซึ่ง
สามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานขององค์การหรือหน่วยงานภายในองค์การเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดการประเมิน เพื่อทราบ
ถึงผลลัพธ์การด าเนินการทั้งผลดี  ผลร้าย  ความล้มเหลว  ความส าเร็จและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้น
การมีระบบการวัดและประเมินด้วย KPI จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะทราบถึงผลการด าเนินงาน
ขององค์การทั้งความส าเร็จ หรือความล้มเหลวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 
3.7936คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 4.1519 คะแนน ซึ่งยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และจะได้ทราบผล
ความส าเร็จของการด าเนินงานขององค์กร  

2. วัตถุประสงค ์   
            2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และสามารถจัดท า
รายละเอียดตามแบบกรอกข้อมูลที่ก าหนดได้ 
            2.2 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สามารถจัดท ารายงานผลตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้ 

3. เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
              จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     
2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 1 วัน  จ านวน 53  คน  

          เชิงคุณภาพ 
              ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางด าเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  และสามารถน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. การด าเนนิงาน  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1 ประชุม วางแผน               

2 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวชี้ 
วัดค ารับรองฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 

            

3 จัดประชุมปฏิบัติการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดค ารับรอง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

             

4 สรุปผล ประเมินผล และรายงาน

ผลโครงการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน   12,880    บาท  
    (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถว้น) รายละเอียดดังนี้ :   
 

   กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจัดค ารับรองการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆละ 35 บาท  
จ านวน 52 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท จ านวน 
52 คน 
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
-ค่าห้องประชุม 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
  

3,640 
 

6,240 
 

2,000 
1,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

3,640 
 

6,240 
 

2,000 
1,000 

รวมค่าใช้จ่าย - 12,880 - 12,880 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตรวจสอบ แบบลงลายมือชื่อ 

2.ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจาการประชุมไปจัดท า
รายละเอียดตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจสอบ แบบกรอกข้อมูลตามตัวช้ีวัด 

 
 7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : 
             1) บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตามเป้าหมาย 
              2) บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
              3) วิทยากรไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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              4) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องที่ประชุม 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 
     1) ประชาสัมพันธใ์ห้ทุกคนทราบถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
     2) ขอความร่วมมือให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสามารถปฏิบัติราชการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ก าหนดและน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ                ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
                                  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
แผนงาน                       พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ      กลุ่มอ านวยการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพรทิพย์ สันทัด             นายเจรญิพงศ์ แสงโสม 
                                   นางสาวสะใบแพร สอนโสม   นางสาวอรอุมา พันแสงทอง  
ลักษณะโครงการ         ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน        ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)      ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                 ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
             งานอ านวยการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์การ  การประสานงานและการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ            
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส โดยภารกิจ
ด้านการจัดระบบบริหารองค์การที่ส าคัญคือการจัดท าค ารับรองของการปฏิบัติราชการ  
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนและการ
พัฒนาระบบบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นกลไก และเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปจึงได้จัดท าโครงการนี้  

2. วัตถุประสงค ์   
            2.1 เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสามารถปฏิบัติราชการตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.2 เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
            2.3 สามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินงานงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้   

3. เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
              จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 วัน  จ านวน 45 คน  
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          เชิงคุณภาพ 
              ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
และสามารถน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. การด าเนนิงาน  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1 ประชุม วางแผน จัดเก็บข้อมูล              

2 รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

  
 

            

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

(รายงานผลข้อมูล) 

             

4 สรุปผล ประเมินผล และรายงาน

ผลโครงการ 

             

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน   9,100    บาท  
    (เก้าพันหนึง่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :   

   กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อๆละ 35 บาท  
จ านวน 45 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 
45 คน 
-ค่าจัดท าเอกสาร  จ านวน 8 เล่ม 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
  

1,575 
 

5,400 
 

2,125 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

1,575 
 

5,400 
 

2,125 
รวมค่าใช้จ่าย - 9,100 - 9,100 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)  
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจตัวช้ีวัด
ตามค ารับรองฯ สามารถน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงกระบวนการท างานได้ 

  

สอบถาม 

  

แบบสอบถาม 

 
   7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
         7.1 ความเสี่ยง  
                ผู้เข้ารับการอบรมมาเข้ารับการอบรมไม่ครบจ านวน 
         7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                ท าการส ารวจผู้ที่สามารถมาเข้ารับการอบรมไว้ล่วงหน้า 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสามารถด าเนินงานตามกรอบแนวการปฏิบัติราชการตาม   
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามรถน าผลจากการประเมินไปพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 



157 
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งาน/โครงการ                ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์           
แผนงาน              พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                                  ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชาลี ส ารองทรัพย์ นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ นางสาวสัทธา สืบดา 
                                   และนายชัยวัตร ทองบ่อ  
ลักษณะโครงการ          ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน        ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)          ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                     ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)       ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 

     ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้มี
การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
พ.ศ.2560 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทหน้าที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ผู้รับการตรวจ 
และปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้านต่างๆ ในแต่ละปี 
เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต น าไปสู่การ
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบาย ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  การเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค   
 ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีโดยกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ มีหน้าที ่ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานกุารของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ของกระทรวงศกึษาธิการ และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตาม 
ประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการในระดับจังหวัด จึงได้จดัท าโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร ์ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในการด าเนินงาน 

ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการการ 
2.2 เพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ในการด าเนินงาน 

ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการการ 
 

2.3 เพื่อตรวจ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการการ  
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุร ี
 2.4 เพื่อรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
3. เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 เล่ม 
      2) มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ในหน่วยงานจัดการศึกษา    

ระดับจังหวัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
             3) รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 1 เลม่ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดรับการตรวจติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 

       2) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับการตรวจ
ราชการทุกระดับ 
                 3) ข้อมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีความครอบคลุม      
ทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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4. การด าเนนิงาน  

ท่ี กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนตรวจราชการ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุร ี 
จ านวน 1 ครั้ง 16 คน 
- วางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดท าแผนตรวจราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

1 เล่ม             

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การตรวจ ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และสถานศึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการหัวหน้าส่วน
ราชการและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
- สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ
กับหน่วยงาน สถานศึกษา 

30 คน 
1 ครั้ง 

            

3 กิจกรรมที่ 3 การตรวจติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการ
ด าเนนิงานตามนโยบายการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการการ 
ของหน่วยงานทางการศึกษา 
ในจังหวัดกาญจนบุร ี

40 คน 
2 วัน 

 
 
 
 

            

4 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ตรวจราชการ 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

2 ครั้ง             

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สะท้อนข้อมูล (After Action Review : 

AAR) และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

1 เล่ม             



160 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผนตรวจราชการและแผนการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 1 ครั้ง 16 คน 
1) ค่าจัดจ้างท าแผนการตรวจราชการ ปกสี่สี  

 
 
 

- 

 
 

 
5,000 

 
 
 

- 

5,000 
 
 

5,000 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษาตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  จ านวน 30 คน 1 วัน 
1) ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 250 บาท x 1 มื้อ) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (40 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 
3) ค่าจัดซื้อ/จดัจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
4) ค่าจัดจ้างเอกสารประกอบการประชุม 

  
 
 
 

10,000 
4,000 

 
3,000 

 
 
 
 

- 
- 

9,160 
- 

26,160 
 
 
 

10,000 
4,000 
9,160 
3,000 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมการตรวจติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
จ านวน 40 คน 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 
1) ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
3) ค่าที่พัก (5 คน x 1 คืน x 600 บาท) 
4) คา่ชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง 

  
 
 
 

4,800 
     2,800 

3,000 
1,000 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

23,200 
 
 
 

4,800 
     2,800 

3,000 
1,000 

ครั้งที่ 2 
1) ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
3) ค่าที่พัก (5 คน x 1 คืน x 600 บาท) 
4) คา่ชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง 

  
4,800 

     2,800 
3,000 
1,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
4,800 

     2,800 
3,000 
1,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ตรวจราชการและการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา  จ านวน 2 ครั้ง 20 คน 
1) ค่าที่พัก (3 คน x 1 คืน x 600 บาท) 
2) ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
 

- 
- 

 
 

3,600 
7,000 

 
 

- 
- 

10,600 
 

3,600 
7,000 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After 
Action Review : AAR) และสรุปรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจดัการศึกษา 
1) ค่าอาหารกลางวัน (16 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (16 คน x 35 บาท x 2 มือ้) 
3) ค่าจัดจ้างท ารายงานผลการติดตาม ปกสี่สี  

  
 
 

1,920 
1,120 

12,000 

 
 
 

- 
- 
- 

15,040 
 
 

1,920 
1,120 

12,000 
รวมทั้งสิ้น - 70,840 9,160 80,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การประเมนิผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัด 
และประเมินผล 

ผลผลิต (Output)   
1. หัวหน้าส่วนราชการและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าใจการด าเนินงานตามนโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- การสอบถาม 
- การสมัภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบสอบถาม 
- แบบสมัภาษณ ์

2. หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวัด
กาญจนบุรี มีการด าเนินงานตามนโยบาย
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

- การสอบถาม 
- การสมัภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบติดตาม ตรวจราชการ  
- แผนการตรวจราชการ 
- รายงานการตรวจราชการ 

3. แผนการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบติดตาม ตรวจราชการ  
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัด 
และประเมินผล 

4. รายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

- การสอบถาม 
- การสมัภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบติดตาม ตรวจราชการ  
- แผนการตรวจราชการ 
- รายงานการตรวจราชการ 

ผลผลิต (Outcome)   
1. ร้อยละของหัวหน้าส่วนราชการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งเข้าใจการด าเนินงานตาม
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

- การสอบถาม 
- การสมัภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบสอบถาม 
- แบบสมัภาษณ ์

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีการด าเนินงานตาม
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

- การสอบถาม 
- การสมัภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบติดตาม ตรวจราชการ  
- แผนการตรวจราชการ 
- รายงานการตรวจราชการ 

3. มีแผนการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

- การสอบถาม 
- การสมัภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบติดตาม ตรวจราชการ  

4. มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

- การสอบถาม 
- การสมัภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group)  

- แบบติดตาม ตรวจราชการ  
- แผนการตรวจราชการ 
- รายงานการตรวจราชการ 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
 ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่าย ในการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและข้อจ ากัด 
ของเวลาในการด าเนินงาน 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 

การบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย ด าเนินงานกิจกรรมให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

8.1 สถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
8.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเอกสาร เครื่องมือ ข้อมูลสารสนเทศแนวทางการ

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร ์              
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งาน/โครงการ     การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  
แผนงาน                       พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 2       พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน                      
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ          นิเทศ ตดิตาม และประเมินผล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาลินี อุดมผล นายชาลี ส ารองทรัพย์ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ                      ใหม่    ต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินงาน                 ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)       ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                            ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยที่ใช้
กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ หรือการวิจัยรูปแบบอื่นๆ ที่มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ 
เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต โดยวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยและพัฒนา ต้องตอบสนอง
ความต้องการ 2 ลักษณะ คือ ต้องการแก้ปัญหา  หรือต้องการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระบบในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความแตกต่างด้านคุณภาพ  สภาพและบริบท รวมทั้งปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ควรน าผลการประเมินในระบบการศึกษาทุกภาคส่วน  โดยน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์
ร่วมกับนโยบายการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและน ามาเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนา ดังที่แผนพัฒนา
การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ระบุยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญไว้ 3 ประเด็น คือ 1) การผลิต  พัฒนา
ก าลังคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานท าที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 2) ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  และ 3) ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา  
 ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีแนวทางการด าเนินงานโดยใช้หลักการบริหาร
และการมีส่วนร่วม เพื่อการวิจัยและพัฒนา  โดยผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเลือกวิธีการพัฒนาโดยวิจัยและ
พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน  สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา  สภาพความต้องการของ
ท้องถิ่น และผลการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีได้วิจัยและพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยระบุกลุ่มเป้าหมายในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า ผลการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  
จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL) ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ด้านนโยบายและโรงเรียนกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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2. การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3. ผลการหาแนวทางและพัฒนานวัตกรรมด้านการนิเทศ พบว่า ได้ร่างนวัตกรรมด้านการนิเทศ 

ประกอบด้วย ร่างรูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์  ร่างคู่มือการนิเทศเชิงสร้างสรรค์  ร่างแผนการนิเทศ  และ
ปฏิทินการนิเทศ ภายใต้งานวิจัยและพัฒนา เรื่อง นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี 
(PARE MODEL)   

4. ผลการนิเทศโดยใช้ นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL) 
พบว่า 

4.1 ผู้บริหารและครูมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มากกว่าบริบทของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี 
4.2 นักเรียนมคุีณธรรมอัตลักษณ์ ตามบรบิทของโรงเรียนและชุมชน นกัเรียนบางคนมีคุณธรรม      

อัตลักษณ ์มากกว่าที่ทางโรงเรียนและชุมชนร่วมกันก าหนด นอกจากนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งช้ี
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ได้  

4.3 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และร่วมกับทางโรงเรียนในการคิดและสู่ 
การปฏิบัติสู่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่มีความยั่งยืน 

4.4ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
4.5ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร มีคุณธรรมอัตลักษณ์แบบการพัฒนาร่วมวิชาชีพ มิใช่การท างาน 

ร่วมกันแบบสั่งการ 
5. ผลการสรุปและการประเมินการใช้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบการนิเทศเชิง

สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาบุคลากรสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริงและ บุคลากรที่มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจในการ
นิเทศรูปแบบนี้เพราะไม่เป็นการเพิ่มภาระส าหรับครูและประโยชน์ คุณค่าสูงสุดคือ นักเรียนเป็นคนที่ทั้งที่บ้าน 
ที่โรงเรียนและที่อื่นๆ นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความเป็นคนดีที่ยั่งยืน 
 จากเหตุผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์จะ
ขยายผลเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบกับผลการประชุมปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วม
ในการติดตาม แนะน า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาในการก ากับของ    พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตร”ี ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมบียอนด์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ท่านองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ให้ความส าคัญกับ
ศึกษานิเทศก์ในการช่วยลงมือปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม เพื่อช่วยกันพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมือง 
 ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรมีีความประสงค์ขยายผลโดยน านวัตกรรมด้านการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์นี้ต่อยอด โดยตั้งชื่อเรื่องการวิจัยในการขยายผลครั้งนี้ คือ นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี และขยายผลในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
จ านวน 8 โรงเรียน โดยประกอบด้วย โรงเรียน 2 ลักษณะกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อม
และความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน 6 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา 



166 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม โรงเรียนสมาคมป่าไม้ โรงเรียนบ้านไร่  และโรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนในสังกัด
องการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาและโรงเรียน                       
บ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการและ
คัดเลือกโรงเรียนให้คงเหลือเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 8 โรงเรียนและพัฒนา
ร่วมกันต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี   
3. เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ส านักงานศกึษาธิการจังหวดักาญจนบุรีจัดท าวิจัยและพัฒนาด้านการศกึษาจ านวน 1 เรื่อง 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีคณุภาพ 

4. การด าเนนิงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 
ม.

ค.
 6

3 
ก.

พ.
 6

3 
มี.

ค.
 6

3 
เม

.ย
. 6

3 
พ.

ค.
 6

3 
มิ.

ย.
 6

3 
ก.

ค.
 6

3 
ส.

ค.
 6

3 
ก.

ย.
 6

3 

กิจกรรมที่ 1 

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการ

วิจัยและพัฒนา 

 
 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

         

กิจกรรมที่ 2 

การพัฒนารูปแบบ 

     

√ 

 

√ 

 

√ 

      

กิจกรรมที่ 3 

การทดลองใช้รูปแบบ 

         

√ 

 

√ 

 

√ 

  

กิจกรรมที่ 4 

การประเมินผลการใช้รูปแบบ 

            

√ 

 

√ 

กิจกรรมที่ 5 

การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 

             

√ 

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  75,599  บาท      
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผล 
  1.1 นิเทศเพือ่ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 8 โรงเรียน 
 1.2  จัดจ้างถ่ายท าคลิปวีดีโอการให้ข้อมูลด้านปัญหาและ

สภาพความต้องการจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 8 โรงเรียน จ านวน 1 คลิปวีดีโอ (ความยาว
คลิปโดยประมาณ 25 นาที)   

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

5,400 
 
 

1,000 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

5,400 
 
 

1,000 
 

รวม - 6,400  6,400 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างนวัตกรรมหลักสูตรอบรมการ

นิเทศเชิงพื้นที่ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา เพื่อใช้กับ
ศึกษานิเทศก์ เขต 1 เขต 3 เขต 4 และ สพม.8    

      ค่าสมนาคุณ วิทยากร 1 คน x 600 บาท x 3 ช.ม. 
      ค่าอาหารว่าง 15 คน x 35 บาท 
      ค่าอาหารมื้อเย็น 1 มื้อ x 15 คน x 120 บาท 
  2.1จัดจ้างท าสื่อให้ความรู้แทนการการประชุมเชิง

ปฏิบัติการโดยจัดจ้างถ่ายท าคลิปวีดีโอให้ความรู้ในการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารของโรงเรยีน และนวัตกรรม
การสอนของครู ส าหรับโรงเรียนคุณธรรม จ านวน 3 คลิป
วีดีโอ (ความยาวโดยประมาณ คลิปละ 25 นาที) 

   2.2 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการจัดท าบทการพัฒนา
คลิปวีดีโอ เข้าเล่ม 25 เล่ม x 80 บาท 
   2.3 จัดจ้างค่าพิมพ์เอกสาร 
   2.4 น านวัตกรรมด้านหลักสูตรและสื่อคลปิวีดีโอให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้ โดยผ่านคลิป
วีดีโอ หรือแบบประเมิน จ านวน 2 คลิป 
     - การสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญผ่านคลิปวีดีโอ จ านวน 1 
คลิป ความยาวโดยประมาณ 15 นาท ี
     - การตอบการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญผ่านคลิปวีดีโอ 
จ านวน 1 คลิป ความยาวโดยประมาณ 15 นาท ี
2.5 วัสดุอุปกรณ ์

   
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

1,800 
525 

1,800 
 
 
 

3,000 
 
 

2,000 
1,875 

 
 
 

1,000 
 

1,000 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

2,000 

 
 
 

1,800 
525 

1,800 
 
 
 

3,000 
 
 

2,000 
1,875 

 
 
 

1,000 
 

1,000 
      - 

2,000 

รวม - 13,,000 2,000 15,000 
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กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

3.การทดลองใช้นวัตกรรมหลักสูตรการนิเทศเชิงพื้นที่
โดยจัดประชุมศึกษานิเทศก์ในเขต 1 เขต 3                        
และเขต 4 

3.2 ค่าจัดจ้างการถ่ายท าและตัดต่อคลิปวีดีโอ จ านวน 4 
คลิปวีดีโอ ความยาวโดยประมาณคลิปละ 25 นาที) 

    -คลิปวีดีโอนิเทศครั้งที่ 1 โดยศึกษานิเทศก ์
    -คลิปวีดีโอการน าเสนอของโรงเรียนในการนิเทศครั้ง

ที่ 1 โดยโรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งระยะทางไกล และมี
ข้อจ ากัดในการนิเทศแบบ Face to Face 

    -คลิปวีดีโอนิเทศครั้งที่ 2 โดยศึกษานิเทศก ์
    -คลิปวีดีโอการน าเสนอของโรงเรียนในการนิเทศครั้ง

ที่ 1 โดยโรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งระยะทางไกล และมี
ข้อจ ากัดในการนิเทศแบบ Face to Face 

  3.4 ค่าพาหนะเดินทางการไปนิเทศ (2 ครั้ง x 7 คน x  
4 วัน) 
  3.5 ค่าที่พัก 2 ห้อง x 1,200 บาท  
  3.3 ค่าเบี้ยเลีย้งและผู้ร่วมถ่ายคลิปวีดีโอ (240 บาท x2 
ครั้ง x 7 คน x 4 วัน)   

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
2000 

 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

2,400 
7,700 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
2000 

 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

2,400 
7,700 

รวม - 44,100 - 44,100 

4.การประเมินผลการใช้รูปแบบ 
4.1 การจัดจ้างถ่ายท าคลิปวีดีโอเพื่อรายงานผล

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คลิปวีดีโอ (ความยาวคลิป
โดยประมาณ 15 นาที) 

4.2 การจัดจ้างถ่ายท าคลิปวีดีโอของผู้เช่ียวชาญเพื่อ
แนะน าการปรับปรุงนวัตกรรมของผู้วิจัยผู้ จ านวน 1 
คลิปวีดีโอ(ความยาวคลิปโดยประมาณ 20 นาที) 

4.3 ถ่ายเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 

1,000 
 
 

1,500 
599 

 
 

 
- 
 
 
- 
- 

 
 

 
1,000 

 
 

   1,500 
     599 

รวม - 3,099 - 3,099 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

5.การปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมและผลงานวิจัย 
5.1 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการวิจัย                            

      (จ านวน 20 เล่ม x 350 บาท) 

 
- 

 
7,000 

 
- 

 
7,000 

 

รวม - 7,000 - 7,000 

รวมทั้งสิ้น - 72,599 2,000 75,599 

หมายเหต:ุ รายจ่ายในโครงการถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ
ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     
1.การน านวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ที่น าไปขยาย 
ผล(มีนวัตกรรมด้านหลักสูตรออนไลน์ ใช้แทนการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 หลักสูตร) ทีม่ีคุณภาพ 

ประเมิน แบบประเมิน 

2.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเชิงพ้ืนที่(และนวัตกรรมด้านหลักสูตรออนไลน์) 

ประเมิน แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1.ศึกษานิเทศก์มีคุณธรรมอตัลักษณ์แบบอย่างที่ดีในการ

นิเทศ 
สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

2.ผู้บริหารและคณะครูมีคุณธรรมอัตลักษณ์เป็น
แบบอย่างที่ดีของนักเรียนและชุมชน 

สนทนากลุ่มหรือ
สัมภาษณ ์

แบบสนทนากลุ่ม 
หรือแบบสัมภาษณ ์

3.นักเรียนมีคณุธรรมอัตลักษณ์ และด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

สนทนากลุ่มหรือ
สัมภาษณ ์

แบบสนทนากลุ่ม 
หรือแบบสัมภาษณ ์

4.ชุมชนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกับโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ลูกหลาน 

สนทนากลุ่มหรือ
สัมภาษณ ์

แบบสนทนากลุ่ม 
หรือแบบสัมภาษณ ์

5.ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สนทนากลุ่มหรือ
สัมภาษณ ์

แบบสนทนากลุ่ม 
หรือแบบสัมภาษณ ์

6.ทุกคนร่วมมอืเพ่ือเป็นคนดีของบ้านเมือง สนทนากลุ่มหรือ
สัมภาษณ ์

แบบสนทนากลุ่ม 
หรือแบบสัมภาษณ ์
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
 สถานการณ์โรคระบาดโควิดส่งผลต่อการขบัเคลื่อนโครงการ และบางโรงเรียนชะลอการขับเคลื่อน
ร่วมกันและแจง้ความประสงค์เข้าร่วมในปีงบประมาณต่อไป 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
 1.การปรับรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และการด าเนินการ รวมทัง้
การรวมกลุ่มในการประชุมต่างๆให้มีขนาดกลุ่มเป้าหมายแต่ละครั้งจ านวนจ ากัดตามบริบทพื้นที่การจัดประชุม 
 2.การประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครให้โรงเรียนอื่นเข้าร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมดังกล่าว 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
การท าโครงการนี้จะมีผลประโยชน์ เชิงปริมาณ   เชิงคุณภาพ  และผลลพัธ์ และดังนี้คือ 
     8.1 เชิงปริมาณ 
          8.1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีงานวิจัยเชิงคุณภาพ 1 เรื่อง 
          8.1.2 ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาการจังหวัด มีงานวิจัยที่บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 1เรื่อง  
     8.2 เชิงคณุภาพ 
         8.2.1 ผลการประเมนิผลงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างน้อยอยู่ในระดับดี 
        8.2.2 ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาการจังหวัด มีสมรรถนะการนเิทศโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อยู่
ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างน้อยในระดับดี 
    8.3 ผลลัพธ ์
        8.3.1 โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศมีรูปแบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการบริหาร
โรงเรียนอย่างน้อยในระดับด ี
        8.3.2 ศึกษานิเทศก์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
        8.3.3 ผู้บริหาร คณะครู มีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างของนักเรียนและชุมชน 
        8.3.4 นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
        8.3.5 ชุมชนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาลูกหลาน 
        8.3.6 ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
        8.3.7 ทุกคนร่วมมือเพื่อเป็นคนดีของบ้านเมือง  
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งาน/โครงการ          ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
แผนงาน                        พื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
                                    ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ      กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจงกล  สงวนศักดิ์, นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม  
                                     และนางสาวปานไพลิน  แม้นพรม 
ลักษณะโครงการ       ใหม ่ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน      ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)       ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวันที่  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม                

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า                   
โปรดกระหม่อมให้ก าหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมน้อม 
ร าลึกถึงพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภารกิจส าคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยม                 
ที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา และพัฒนาผู้เรียน โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน และในปีนี้มีจุดเน้นเรื่องจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  

 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาการเป็นจิตอาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์
2. วัตถุประสงค ์   

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาการเป็นจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน ์
 เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ข้าราชการและบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 250 คน 
                3.1.2 จ านวนกิจกรรม 2 กิจกรรม 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาการเป็นจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน ์

4. การด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1                
1 เตรียมการ/รวบรวมข้อมูล/

วางแผน 

-             

2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สพป.กจ. เขต 1-4 
สพม.8 ,เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี, อาชีวศึกษา, 
ตชด. ที่ 13 ,ม.ราชภัฏ 
และรร.เอกชนทุกโรง 

            

3 เสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

25 คน             

 กิจกรรมที่ 2              
1 ด าเนินกิจกรรม ศธ.จิต

อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 275 คนผบ.ลส. 
ผบ.ยุว. 23 คน 

            

2 สรุปและรายงานผล   
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
1 เล่ม 

            

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1      
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการและผู้ร่วมงาน 
   (250 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 

  
6,250 

 
 

 
6,250 

2) ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย  900  900 
3) ค่าวัสด ุ   2,850 2,850 

รวมทั้งสิ้น  10,000  10,000 
 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ

ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จ านวนกิจกรรมที่จัด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

     3.ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
พัฒนาการเป็นจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน ์

สอบถาม แบบสอบถาม 
 

  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
      1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

- - 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   7.1 ความเสี่ยง 
        1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
        2) ความเสี่ยงการบริหารด้านการเงิน 
   7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
        1) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดให้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
        2) ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณจากภาคเอกชนเพติม 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
            ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

จ านวน  6  โครงการ 
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โครงการ     สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 
                               สู่การปฏิบัติ ส านกังานศึกษาธิการจังหวัด 
แผนงาน                    บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ.ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม นางปานไพลิน แม้นพรม และนางสาวจงกล สงวนศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                              ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

--------------------------------- 
1.หลักการและเหตผุล 
     ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์           
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จึงทรงมีพระบรม    
ราโชบายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้
การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมี
พื้นฐานชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) การมีงานท า-มีอาชีพและ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้นเนื่องในวโรกาสที่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน า
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีนั้น 
ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าทีเ่ป็นพลเมือง (3) การเป็นพลเมืองดีคือ “ เห็นอะไรที่จะท าให้บ้านเมืองได้
ก็ต้องท า” 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงจัดท าโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี               
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิขึ้น 
2.วัตถุประสงค ์   

2.1 เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ศกึษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี                                  
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต 
มั่นคงและมีคณุธรรม                                                                                                  

2.3 เพื่อส่งเสริมให้คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของทิ้งถิ่นและชุมชน 
มีจิต านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
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3.เป้าหมาย    
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 200 คน 
       1) ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครอง 
                    นักเรียน นักศึกษา 
                 2) หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นในจังหวัดกาญจนบุร ี
            3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  1) ผู้เรียนทุกชว่งวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                      อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

        2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส านึกรักษ ์ภูมิใจในท้องถิ่น 
            และชุมชนของตนเอง 

4. การด าเนนิงาน         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.

ค.
 6

2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1 แต่งตั้งกรรมการและเชิญประชมุ 
 

32 คน             

2 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้ใต้ร่ม         
พระบารมีจักรีวงศ์ และ“จิตอาสา          
รักษ์บ้านรกัษถ์ิ่น” 
 

200 
คน 

       
 

     

3 กิจกรรมที่ 2 “เช็คอินคนดี        
บอกสังคม” 
 

52 คน             

4 สรุปรายงานผล 1 เล่ม             
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 279,480 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.แตง่ตั้งกรรมการและเชิญประชุม     
1) ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มคณะกรรมการ      

        (31 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  - 2,170 - 2,170 
2) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ      

        (31 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)  - 3,100 - 3,100 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิารผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้ฯ 
และ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิน่” 

        

1.ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการ          
   (230 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)   - 48,300 -  48,300 
2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการ          
   (230 คน x 100 บาท x 3 มื้อ)   - 69,000 -  69,000 
3.ค่าอาหารเย็นผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการ          
   (230 คน x 100 บาท x 2 มื้อ)  -  46,000  - 46,000 
3.ค่าวิทยากร 8 คน  ช.ม.ละ  600 บาท 46,200 -  -  46,200 
4.ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน  - 30,000 -  30,000 
5.ค่าสถานที ่  - 6,000  - 6,000 
6.ค่าวัสดุ  - - 10,790 10,790 
กิจกรรมที่ 2 “เช็คอินคนดีบอกสังคม”         
1.ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม คณะกรรมการท าหลักเกณฑ์         
   (11 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)    770   770 
2.ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการท าหลักเกณฑ์         
   (11 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   1,100   1,100 
1.ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที ่ 

      
 

   (65 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)    4,550   4,550 
2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการ          
   65 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)    6,500   6,500 
3.ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน   5,000   5,000 

รวมทั้งสิ้น 46,200 222,490 10,790 279,480 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 
ผลผลิต (Output)     
1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สังเกต แบบสังเกต 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้น าความรู้ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจาวัน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท ์อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

สังเกต แบบสังเกต 

 7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง 
        1) ความเสี่ยงด้านการประสานขอความร่วมมือ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่ง
มีข้อจ ากัดในด้านบุคลากร  
        2) การจัดกิจกรรมอาจไม่สามารถน ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ครบตามจ านวน เช่น เกิดโรค
ระบาด การปิดภาคเรียน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นตามที่ก าหนดได ้ 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
        1) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการให้สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ด าเนินการ 
        2) แต่งต้ังคณะท างานด าเนินโครงการเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินโครงการ และ
ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบการเข้าใจและเกิดความชัดเจนเป็น
ทิศทางเดียวกัน  
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ   

8.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
มีคุณธรรม และมีอาชีพ-มีงานท า และเป็นพลเมืองที่ดี   
           8.2 สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดได้รับการสนับสนุนให้น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
           8.3 ประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพการด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนด ีคนเก่ง 
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งาน/โครงการ          TFE (Teams For Education) 
แผนงาน                         บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวราภรณ์  เนาวราช 
ลักษณะโครงการ          ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน         ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                     ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
   สภาวการณ์การจัดการศึกษาตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา พบว่า ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากผลการประเมินใน
ระดับชาติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของ
นักเรียนทั่วประเทศอยู่ในระดับต่่ามาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ทุกสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 41.16  อีกทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาสาระและความจ่ามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผล
ให้ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังขาดทักษะการ
แก้ปัญหา การตั้งค่าถาม และแสวงหาความรู้ รวมทั้งขาดการพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็น
ทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้จ่านวนมาก หลากหลายช่องทาง 
จ่าเป็นต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเลือกใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  สอดคล้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือมีความสามารถ
พื้นฐานที่จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่าหรับการประเมินของ PISA เน้นการประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน 
หรือเรียกว่า “ความฉลาดรู้” (Literacy) ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การ
ประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ซึ่งความฉลาดรู้ทั้งสาม ด้าน เป็นสิ่งจ่าเป็นส่าหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นสิ่งที่ประชากรจ่าเป็นต้องมีเพ่ือการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  
   ผลการประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และ
วิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ทุกด้าน    
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เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการ
ประเมินด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีข้อสังเกตจากการประเมิน PISA 2018 ในด้านการอ่าน แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีความสัมพันธ์กับความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน และ
ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเข้าไปในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับ
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนในยุคดิจิตัลต่อไป 
   ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เล็งเห็นความส่าคัญของการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทั้ง
การคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา การตั้งค่าถาม และแสวงหาความรู้ และทักษะการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับโลกศตวรรษที่ 21 อีกทั้งการประเมินของ PISA ที่เป็น
การประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ในโรงเรียน หรือเรียกว่า “ความฉลาดรู้” (Literacy) ทั้งสามด้าน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น จึงได้จัดท่าโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์   

2.1 เพื่อเป็นศนูย์กลางข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
           2.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ แต่ละวิชาต่่ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพิม่ขึ้น  
 2.3 เพื่อศึกษาผลการน่าแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จังหวัดกาญจนบุรีไปใช ้         

2.4 เพื่อให้สถานศึกษามีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติแต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

3. เป้าหมาย     
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ทุกระดับการศึกษา 
                2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ แต่ละวิชาต่่ากว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 แนวทาง  
                3) มีข้อมูลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดกาญจนบุรี                   
อย่างน้อย 9 โรงเรียน 
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      4) สถานศกึษา 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรยีนวัดยางเกาะ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น โรงเรียนบ้านอ่างหิน 
โรงเรียนบ้านนาใหม่ โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ โรงเรียนบ้านไร่ป้า โรงเรียนบ้านประจ่าไม้ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม มีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                1) มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการ
สร้างคุณลักษณะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 
               2) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ แต่ละวิชาต่่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 
     3) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดกาญจนบุรี  
     4) สถานศกึษามีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติแต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

4. การด าเนนิงาน  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1              

 - นิเทศ ก่ากับ ติดตาม               

 การด่าเนินงานตามโครงการ              

 ** แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ศน. 19 คน             

 ** ลงพื้นที่นิเทศ 9 โรงเรียนๆ ละ 3 ครั้ง 9 โรงเรียน             

 กิจกรรมที่ 2              

 - สรุปผลการนเิทศ ก่ากับ ติดตาม              

 ** จัดประชุมสรุปผลการนิเทศ ศน. 19 คน             

 กิจกรรมที่ 3              

 - สรุปผลการด่าเนินงานตามโครงการ              

 ** จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผล ศน. 19 คน             

 การด่าเนินงานตามโครงการ 9 โรงเรียน             
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 162,750 บาท  

  กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1     
- นิเทศ ก่ากับ ติดตาม การด่าเนินงานตามโครงการ     

** ประชุมคณะกรรมการนิเทศ  จ่านวน 25 คน     

+++ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1 มื้อๆละ 35 บาท - 875.- - 875.- 

+++ ค่าพาหนะ - 3,300.- - 3,300.- 

** ลงพื้นที่นิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ  5 ทีมๆ ละ 5 คน     
+++ เบี้ยเลี้ยง คนละ 240 บาท (3 ครั้ง) - 18,000.- - 18,000.- 

+++ ค่าพาหนะ  - 50,000.- - 50,000.- 
+++ ค่าที่พัก - 10,000.- - 10,000.- 
กิจกรรมที่ 2     
- สรุปผลการนเิทศ ก่ากับ ติดตาม     

** จัดประชุมสรุปผลการนิเทศ จ่านวน 25 คน     

+++ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อๆละ 50 บาท - 2,500.- - 2,500.- 

+++ ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 250 บาท - 6,250.- - 6,250.- 
+++ ค่าพาหนะ - 7,500.- - 7,500.- 

+++ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน - - 5,000.- 5,000.- 

กิจกรรมที่ 3     

- สรุปผลการด่าเนินงานตามโครงการ      

** จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการด่าเนินงานตามโครงการ     

จ่านวน 45 คน (2 วัน)     

+++ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  4 มื้อๆละ 50 บาท - 9,000.- - 9,000.- 

+++ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 250 บาท - 22,500.- - 22,500.- 
+++ ค่าพาหนะ - 10,000.- - 10,000.- 

+++ ค่าที่พัก จ่านวน 10 ห้องๆละ 900 บาท - 9,000.- - 9,000.- 
+++ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน - - 8,825.- 8,825.- 

รวมทั้งสิ้น - 148,925.- 13,825.- 162,750.- 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ

ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     

1) ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับ

จังหวัดเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการสร้าง

คุณลักษณะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 

รายงาน แบบรายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

2) ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษา และ

สถานศึกษาเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active learning และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ แต่ละวิชาต่่ากว่าเกณฑ์

คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

- สอบถาม, ตดิตาม แบบติดตาม 

3) ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษา และ

สถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัด

กาญจนบุรี 

- สอบถาม แบบสอบถาม 

 

4) ร้อยละ 50 ของสถานศึกษามีร้อยละของผู้เรียนที่

มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติแต่

ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

- รายงาน แบบรายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     

ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ติดตาม  

 

แบบติดตามแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active learning เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัด

กาญจนบุรี 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง  การด่าเนินงานโครงการที่มีความหลากหลายของหน่วยงานทางการศึกษาจากทุกสังกัด 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง ใช้การติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย  

 

    8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           8.1 ผู้เรียน และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี เห็นความส่าคัญของการอ่าน และรักการอ่านเพิ่มขึ้น 

           8.2 ผู้เรียนในจังหวัดกาญจนบุรี เกิดและมีทักษะกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

ทักษะการแก้ปญัหา การตั้งค่าถาม และแสวงหาความรู้ และทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
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โครงการ                         ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
แผนงาน          บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
                                   และทั่วถึง 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชาลี  ส ารองทรัพย์  นางภิญญดา รัตนภนังสกุล และ นางวราภรณ์  เนาวราช 
ลักษณะโครงการ        ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                 ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

--------------------------------- 
1.หลักการและเหตผุล 
 การปฏิรปูการศึกษาในปัจจุบัน ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะ
และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ตามศักยภาพ โดยที่การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ในแต่ละระดับช้ัน อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ถือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี 
จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย โดยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่ วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา 
(Assessment for improvement) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินผล
การเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ผลการ
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ประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนา ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาต ิ
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ได้จัดท าโครงการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อด าเนินการประเมินคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียน
เอกชนด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป  
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้
ดูแลงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเล็งเห็น
ความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  ของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลจากการประเมินจะน ามาเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนา 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จึงจัดท าโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา

ปีที ่1 ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์) ชั้นประถมศกึษา

ปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
           2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 น าผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) และประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยและ
ด้านคณิตศาสตร์) ไปใช้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุร ี
 

3. เป้าหมาย     
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,811 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
1,697 คน ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ระดับชาติ 
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                 2) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้
ข้อมูลผลการประเมินความสามารถ  ด้านการอ่าน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
       3) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  81 คน และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  
75 คน ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้จากการประเมินมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
                 2) ครโูรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุร ีสามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เน้นการเขียนตอบในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน  เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
       3) ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีสอนที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
   

4. การด าเนนิงาน  

ที ่ รายละเอียดกจิกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 กิจกรรมที่ 1              

 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง  

แนวทางการด าเนินงานประเมิน

คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

55 คน             

 - จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม              

 - จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ              

 กิจกรรมที่ 2              

 ด าเนินการประเมินความสามารถด้าน

การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

98 คน             

 - กรรมการคุมสอบ 78 คน             
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ที ่ รายละเอียดกจิกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

 - รับ-ส่งแบบทดสอบ 20 คน             

 กิจกรรมที่ 3              

 ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

             

 - กรรมการคุมสอบ 124 คน             

 - รับ-ส่งแบบทดสอบ 20 คน             

 กิจกรรมที่ 4              

 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.3 

15 คน             

 กิจกรรมที่ 5              

 จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 

30 คน             

 กิจกรรมที่ 6              

 ประชุมปฎิบัติการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา 

2562 และจัดท าแนวทางการ

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

50 คน             

 กิจกรรมที่ 7              

 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตามแนวทาง

การพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

14 คน             

 กิจกรรมที่ 8              

 สรุปรายงานโครงการ              
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น 193,040 บาท  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1     
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน

ประเมินคณุภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

    

1.1  จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 55 เล่มๆ ละ 70 บาท - - 3,850.- 3,850.- 

1.2  จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ     

รวม - - 3,850.- 3,850.- 
ยอดยกมา  - 3,850.- 3,850.- 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อๆ ละ 25 บาท (55 คน ) - 1,375.- - 1,375.- 
-ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม (20 โรงเรียน)     
*** ส าหรับ 17 โรงเรียน คนละ 200 บาท (ไป-กลับ) - 3,400.- - 3,400.- 
*** ส าหรับ 3 โรงเรียน คนละ 600 บาท (ไป-กลับ) - 1,800.- - 1,800.- 
กิจกรรมที่ 2     
ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
- ค่าพาหนะกรรมการคุมสอบ จ านวน  78  คนๆ ละ 200 บาท - 15,600.- - 15,600.- 
- ค่าพาหนะรับ – ส่งแบบทดสอบ (300บาท/เที่ยว/สนามสอบ)     
จ านวน 20 สนามสอบๆละ 600 บาท (ไป-กลับ) - 12,000.- - 12,000.- 
- ค่าพาหนะกรรมการตรวจเยี่ยม (600 บาท/วัน/คน)     
จ านวน 15 คนๆละ 600 บาท - 6,000.- - 6,000.- 
กิจกรรมที่ 3     
ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     
- ค่าพาหนะกรรมการคุมสอบ จ านวน  124  คนๆ ละ 200 บาท - 24,800.- - 24,800.- 
- ค่าพาหนะรับ – ส่งแบบทดสอบ (300บาท/เที่ยว/สนามสอบ)     
จ านวน 20 สนามสอบๆละ 600 บาท (ไป-กลับ) - 12,000.- - 12,000.- 
- ค่าพาหนะกรรมการตรวจเยี่ยม (600 บาท/วัน/คน)     
จ านวน 15 คนๆละ 600 บาท - 9,000.- - 9,000.- 
กิจกรรมที่ 4     
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562     
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 250 บาท จ านวน 30 คน - 7,500.- - 7,500.- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 30 คน - 3,000.- - 3,000.- 
- ค่าพาหนะ (300 บาท/เที่ยว/คน) จ านวน 30 คนๆ ละ 600 บาท - 18,000.- - 18,000.- 
- ค่าวัสดุ - - 3,000.- 3,000.- 
กิจกรรมที่ 5     
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา 
2562 และจัดท าแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

    

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 250 บาท จ านวน 50 คน - 12,500.- - 12,500.- 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 50 คน  5,000.- - 5,000.- 
- ค่าพาหนะ (100 บาท/เที่ยว/คน) จ านวน 50 คนๆ ละ 200 บาท - 10,000.- - 10,000.- 

รวม     
ยอดยกมา     

- ค่าที่พัก จ านวน 7 ห้องๆละ 900 บาท   - 6,300.- - 6,300.- 
กิจกรรมที่ 6     
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 - 32,350.- - 32,350.- 
กิจกรรมที่ 7     
จัดท าสรุปรายงานโครงการ     
-จัดจ้างท ารูปเล่มรายงาน เล่มละ 100 บาท จ านวน 20 เล่ม - - 2,000.- 2,000.- 

รวมทั้งสิ้น - 139,790.- 8,850.- 193,040.- 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 
ผลผลิต (Output)     

1.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มี

ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่าน (การ

อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา

ที่ผ่านมา 

- ทดสอบ แบบประเมินความสามารถด้านการ

อ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้

เรื่อง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก

ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 
2.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มี

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพื้นฐาน

ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร)์ เพิ่มขึ้นจากปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

- ทดสอบ แบบประเมินคณุภาพผู้เรียน 

(ความสามารถพื้นฐานด้าน

ภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากส านัก

ทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด

กาญจนบุรี ไดร้ับการพัฒนาเทคนิควิธีสอนในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีความรู้

ความเข้าใจในเทคนิควิธีสอนที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าสู่การปฏิบัติ

จริงในชั้นเรียน 

- สอบถาม 

- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 

- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     

1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 3 ของ

โรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือที่มี

คุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มี

ประสิทธภิาพและมาตรฐานเดียวกัน 

- รายงานผล ผลการประเมิน จากส านักทดสอบ

ทางการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุร ีสามารถใช้

เครื่องมือมาตรฐานที่เน้นการเขียนตอบในการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียน  เป็นตัวอย่างในการพัฒนา

เครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ และ

สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- ติดตาม แบบติดตาม 

3.ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุร ีมีความรู้

ความเข้าใจในเทคนิควิธีสอนที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าสู่การปฏิบัติ

จริงในชั้นเรียน 

- ทดสอบ 

- ติดตาม 

- แบบทดสอบ 

- แบบติดตาม 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  7.1 ความเสีย่ง  ผู้รับผิดชอบโครงการมีประสบการณ์ในงานวัดและประเมินผล รวมทั้งการด าเนินงานจัดสอบ NT ,RT น้อย 
  7.2 แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง  ศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากคู่มือการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน และคู่มอืการด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และสอบถามข้อสงสัยโดยตรงจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
          8.1 มีข้อมูลผลการประเมินน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด

กาญจนบุร ี

 8.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี

สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนและมีการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน มีความ

น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับแนวทาง การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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โครงการ       Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา     
แผนงาน        บรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและทั่วถึง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวถวิล หวังกุ่ม  นายชาลี ส ารองทรัพย ์
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน     ธันวาคม  2562– มีนาคม 2563   

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

1. หลักการและเหตุผล 

         จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าแนว
ทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการโค้ช
แบบร่วมมือ ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี มีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาการศึกษา ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ           
ทิศทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด 
ก ากับ ดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และที่ส าคัญ คือ มีหน้าที่ก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล       
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

 เพื่อให้ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท า
โครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์   

2.1 เพือ่ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการโค้ชแบบร่วมมือ 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่มีต่อรูปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการโค้ชแบบ
ร่วมมือ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                 ครู และผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 โรงเรียน จ านวน 40 คน ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ตามรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  
โดยใช้เทคนิคการโค้ชแบบร่วมมือ 



193 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

            3.2 เชิงคุณภาพ 

                 ร้อยละของครู และผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตามรูปแบบการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการโค้ชแบบ
ร่วมมือ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 60 คน 

 

5. วิธีด าเนนิงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

  1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิค
และทักษะทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมการโค้ช 
การให้ค าปรึกษาแนะน า การวางแผนการ
โค้ช การประเมินการโค้ช และการเขียน
รายงานการโค้ชโดยใช้วิจัยเป็นฐาน     
ระยะที่ 2 ส าหรับคณะกรรมการ Coaching 
Teams) จ านวน 30 คน จ านวน 1 วัน 

            

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ และการเขียนรายงานการใช้
นวัตกรรมโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส าหรับครู 
ผู้บริหาร จ านวน 40 คน จ านวน 1 วัน 

            

3 คณะกรรมการ Supervisor Teams ลง
พื้นทีป่ฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ผลการ
ด าเนินงานตามรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นกับ
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
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6.งบประมาณ   งบรายจ่ายอื่น ๆ จ านวน 80,000 บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)   ขอถัวจ่ายทุกรายการ
รายละเอียด ดังนี ้
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคและทักษะทาง
จิตวิทยาที่ส่งเสริมการโค้ช การให้ค าปรึกษาแนะน า การ
วางแผนการโค้ช การประเมินการโค้ช และการเขียนรายงาน
การโค้ชโดยใช้วจิัยเป็นฐาน  ระยะที่ 2 ส าหรับคณะกรรมการ 
Coaching Teams) จ านวน 30 คน จ านวน 1 วัน    
   1) ค่าอาหารกลางวัน (1 มือ้ x120 บาท x 30 คน) 
   2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35บาท x 30 คน) 
   3) ค่าตอบแทนวิทยากร (6ชม.x600บาท) 
   4) ค่าสถานที่ 
 

 
 
 

 
 

- 
- 

3,600 

 
 

 
 
 

3,600 
2,100 

- 
1,500 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

3,600 
2,100 
3,600 
1,500 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อการยกระดับผลสมัฤทธิ์ และการเขียนรายงานการ
ใช้นวัตกรรมโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส าหรับครู ผูบ้ริหาร จ านวน 
40 คน จ านวน 1 วัน 
  1) ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 120 บาท x 40 คน)                
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อx 35 บาทx 40 คน)  
  3) ค่าที่พัก (5 ห้อง x 500 บาท x1 คืน)  
  4) ค่าเดินทาง 
  5) ค่าสถานที ่
  6) ค่าตอบแทนวิทยากร(3ชม. x 600 บาท x 1วัน) 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

1,800 

 
 
 
 

4,800 
2,800 
2,500 
3,000 
1,500 

- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
4,800 
2,800 
2,500 
3,000 
1,500 
1,800 

3. คณะกรรมการลงพ้ืนทีป่ฏิบัตกิารนิเทศติดตาม Coaching 
ตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น กบัสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 49 คนระยะเวลา 2 วัน  
   1) ค่าเบ้ียเลี้ยง (120 บาท x 2 วันx49คน) 
   2) ค่าพาหนะนิเทศ ก ากับ ติดตาม ( 2วัน x 11 โรงเรียน) 
   3) ค่าที่พัก (8ห้อง x 1 คืน x 900 บาท) 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 

 
11,760 
34,600 
5,400 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

11,760 
34,600 
5,400 

รวมทั้งสิ้น 5,400 74,600 - 80,000 
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7. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

1) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายน ารูปแบบการ
นิเทศ ติดตาม ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน 

 

-สังเกตชั้นเรียน 

 

-คู่มือ/รูปแบบการนิเทศ ติดตาม

ชิงพื้นที่จ านวน 7 รูปแบบ 

-แบบสังเกตการณ์สอน 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

-แบบสมภาษณ์ผู้บริหาร/คร ู

2) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางที่
พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวชิา ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิม่ขึ้น 

คณะกรรมการCoaching 

Teams ลงพื้นที่ปฏิบัตกิาร

นิเทศติดตามกระบวนการ

นิเทศติดตามด้วยเทคนิคการ

โค้ช (Coaching Teams)

แบบมีส่วนร่วม โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 

-คู่มือนิเทศ ติดตามชิงพื้นที่

จ านวน 7 รูปแบบ 

-แบบสอบถาม 

-แบบนิเทศ Face to Face 

-แบบนิเทศออนไลน ์

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา

เพิ่มขึ้น  

การทดสอบ แบบทดสอบ ทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

8.1.1 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
8.1.1.1  ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบ 
8.1.1.2  การท างานเป็นทีมของบุคลากร 
8.1.1.3  ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
8.1.1.4  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
8.1.1.5  การนิเทศติดตามเชิงพื้นที่ไม่ตรงตามแผนที่ก าหนด 
8.1.1.6  คณะกรรมการ Supervisor Teams เวลาว่างไม่ตรงกัน 

 8.1.2 ความเสีย่งด้านการเงิน 
  8.1.2.1 การจดัสรรงบประมาณ 

8.1.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่ก าหนด 
 8.1.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
                  เกิดโรคระบาด Covid- 19 



196 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

8.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
8.2.1  ท าแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 
8.2.2  การประสานงานควรมีหลายช่องทาง เช่น e-mail , Face book ,application line,โทรศัพท ์
8.2.3  จากการเกิดภาวะโรคระบาด Covid- 19 ท าให้การนิเทศติดตามเชิงพ้ืนที่ไม่ตรงตามแผนที่

ก าหนด จึงใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม ผ่าน Social network เช่น e-mail , Face book ,application line,
โทรศัพท์ เป็นต้น 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

           สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย น ารูปแบบการนิเทศ และเครือข่ายและแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ไปใช้
วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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โครงการ       Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา     
แผนงาน        บรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและทั่วถึง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวถวิล หวังกุ่ม  นางเมตตา สุกใส และนายชาลี ส ารองทรัพย ์
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน     มกราคม 2563 – มีนาคม 2564   

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

1. หลักการและเหตุผล 

         จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าแนว
ทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการโค้ช
แบบร่วมมือ ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี มีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาการศึกษา ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ           
ทิศทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด 
ก ากับ ดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และที่ส าคัญ คือ มีหน้าที่ก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล       
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

 เพื่อให้ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท า
โครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์   

2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่โดยใช้เทคนิคการโค้ชแบบร่วมมือ 

2.3 เพื่อขยายผลรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ 
ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้เทคนิคการโค้ชแบบร่วมมือ        
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีเครือขา่ยบูรณาการความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการ
บริหารการจัดการศึกษา จ านวน 1 ทมี  
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3.1.2 มีรปูแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 1 แนวทาง 

3.1.3 มีการขยายผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 
1 ครั้ง) รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 6 แห่ง 
            3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีเครือขา่ยบูรณาการความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการ
บริหารการจัดการศึกษา ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นเอกภาพในทุกระดับ 

3.2.2 มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พื้นที่รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

3.2.3 มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดจากการขยายผลการนิเทศทีส่ามารถขับเคลื่อนการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 60 คน 

 

5. วิธีด าเนนิงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

  1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ และการเขียนรายงานการใช้
นวัตกรรมโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส าหรับครู 
ผู้บริหาร จ านวน 2 วัน จ านวน 35 คน 

            

2 คณะกรรมการ Supervisor Teams      
ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ให้
ค าปรึกษา ชี้แนะแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน 
ผลการด าเนินงานตามรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น
กับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
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ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

3 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและถอดบทเรียนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา กระบวนการนิเทศติดตาม
ด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams)
แบบมีส่วนร่วม จ านวน 60 คน ระยะเวลา  1 
วัน ส าหรับครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และ 
อาจารย์นิเทศก ์

            

 3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยสู่ความส าเร็จของการด าเนินการ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่รบัผิดชอบที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 

            

 3.2 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบรหิารการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ตามรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น 

            

4 4.1 จัดท าเอกสารเล่มคู่มือ 
4.2 จัดท าเล่มรายงานเผยแพร่แนวทางการ
นิเทศติดตามและประเมินผล 

เดือนมิถุนายน –กรกฎาคม 2563 

ปลายเดือนมีนาคม 2564 
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6.งบประมาณ  งบประมาณรอบที่ 2 จ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร รอบที ่1 ยอดยกมา  37,060 บาท (สามหมื่นเจ็ดพนัหกสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น        112,060บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้  

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการเขียนรายงานการใช้
นวัตกรรมโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส าหรับครู ผู้บริหาร จ านวน 2 วัน 
จ านวน 35 คน 
   1) ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x200 บาท x 35 คน) 
   2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อ x 50บาท x 35 คน) 
   3) ค่าวิทยากร (ชั่วโมงละ 600x 12 ชั่วโมง) 

 
 
 
 

- 
- 

7,200 

 
 
 
 

14,000 
7,000 

- 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
14,000 

7,000 
7,200 

2. คณะกรรมการลงพ้ืนทีป่ฏิบัตกิารนิเทศติดตาม Coaching 
ตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น กับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 40 คน ระยะเวลา 2 วัน จ านวน 1 ครั้ง 
   1) ค่าเบ้ียเลี้ยง (120 บาท x 1 วันx 40คน) 
   2) ค่าพาหนะนิเทศ ก ากับ ติดตาม ( 1วัน x 7 โรงเรียน) 

 
 

 
- 
- 

 
 

 
4,800 
6,000 

 
 

 
- 
- 

 
 
 

4,800 
6,000 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการปฏิบัติงานและถอด
บทเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษา กระบวนการนิเทศ
ติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams)แบบมีส่วน
ร่วม จ านวน 60 คน ระยะเวลา 1 วัน ส าหรับครู ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ และ อาจารย์นเิทศก์ (โรงเรียนรุ่นที่1และ2) 
  1) ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 200 บาท x 60 คน)                
  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อx 50 บาทx 60 คน)  
  3) ค่าที่พัก (6 ห้อง x 900 บาท x1 คืน)  
  4) ค่าตอบแทนวิทยากร(ชัว่โมงละ 600 บาท x 6ชั่วโมง) 
  5) ค่าจ้างท าไวนิล จ านวน 14 อัน 
  6) ค่าเดินทาง 

 
 
 
 

 
- 
- 
- 

3,600 
- 
- 

 
 
 
 
 

12,000 
6,000 
5,400 

- 
10,000 
10,000 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

12,000 
6,000 
5,400 
3,600 

10,000 
10,000 

4. ค่าจ้างท าเอกสาร  
  1) จัดท าเอกสารเล่มคู่มือ 
  2) จัดท าเล่มรายงานเผยแพร่แนวทางการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

- 26,060 - 26,060 

รวมทั้งสิ้น 10,800 101,260 - 112,060 
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7. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

1) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายน ารูปแบบการ
นิเทศ ติดตาม ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน 

 

-สังเกตชั้นเรียน 

 

-คู่มือ/รูปแบบการนิเทศ ติดตาม

ชิงพื้นที่ 

-แบบสังเกตการสอน 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

-แบบสมภาษณ์ผู้บริหาร/คร ู

2) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางที่
พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวชิา ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิม่ขึ้น 

คณะกรรมการCoaching 

Teams ลงพื้นที่ปฏิบัตกิาร

นิเทศติดตามกระบวนการ

นิเทศติดตามด้วยเทคนิคการ

โค้ช (Coaching Teams)

แบบมีส่วนร่วม โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 

-คู่มือนิเทศ ติดตามชิงพื้นที่ 

-แบบสอบถาม 

-แบบนิเทศ Face to Face 

-แบบนิเทศออนไลน ์

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา

เพิ่มขึ้น  

การทดสอบ แบบทดสอบ ทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

8. ความเสี่ยง 

8.1 วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
 8.1.1 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 

8.1.1.1  ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบ 
8.1.1.2  การท างานเป็นทีมของบุคลากร 
8.1.1.3  ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
8.1.1.4  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
8.1.1.5  การนิเทศติดตามเชิงพื้นที่ไม่ตรงตามแผนที่ก าหนด 
8.1.1.6  คณะกรรมการ Supervisor Teams เวลาว่างไม่ตรงกัน 

 8.1.2 ความเสีย่งด้านการเงิน 
  8.1.2.1 การจดัสรรงบประมาณ 

8.1.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่ก าหนด 
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 8.1.3 ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 
                  เกิดโรคระบาด Covid- 19 
8.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

8.2.1  ท าแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 
8.2.2  การประสานงานควรมีหลายช่องทาง เช่น e-mail , Face book ,application line,โทรศัพท ์
8.2.3  จากการเกิดภาวะโรคระบาด Covid- 19 ท าให้การนิเทศติดตามเชิงพ้ืนที่ไม่ตรงตามแผนที่

ก าหนด จึงใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม ผ่าน Social network เช่น e-mail , Face book ,application line,
โทรศัพท์ เป็นต้น 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

           สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย น ารูปแบบการนิเทศ และเครือข่ายและแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ไปใช้
วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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งาน/โครงการ      ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
แผนงาน      บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่ 3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางพิชญาภัค อารีรอบ 
ลักษณะโครงการ          ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน         ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                     ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 

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

1.หลักการและเหตุผล 

     ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้     
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย      
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง      
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ วินัย สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
     ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี  มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 5 เรื่อง ได้แก่ การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด, ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัด
กาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564), ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นสมควรจัดท า โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีที่
ด าเนินงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 2, 3 และ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13  และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว ้
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2.2 เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนกลางให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จังหวัดกาญจนบุรีมีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2563 – 2565) 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณุภาพเด็กปฐมวัยร่วมกัน 
  2) จังหวัดกาญจนบุรีมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา           
ให้สามารถจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลา 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
1.1 ประชุมวางแผน ตรวจสอบข้อมูล      
และปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูล 

            

1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการ จัดท าข้อมูล     
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

            

1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเด็กปฐมวยัระดับ 
จังหวัดทางเว็บไซด์ 

            

2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวดักาญจนบุร ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ 
จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2563 – 2565) 

            

2.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการคณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาเดก็ปฐมวัยเชิงบูรณา
การ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2563 – 
2565) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ 
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ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

 2.3 จัดพิมพ์แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิง

บูรณาการ (ฉบับปรับปรุง), และ

แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณา

การ จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

            

3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา 

5.1 แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมวาง

แผนการด าเนินงาน 

            

5.2 จัดท าเครือ่งมือนิเทศฯ และปฎิทินการ

นิเทศ 

            

5.3 ด าเนินการนิเทศตามแผนฯ             

5.4 สรุปและรายงานผลการนิเทศ             

5.5 จัดพิมพ์สรุปและรายงานผลการนิเทศ             

4 ประชุมติดตามผลการด าเนนิงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาของการด าเนนิงานโครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 และ

แผนพัฒนาเดก็ปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบรุ ี

6.1 ติดตามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ปัญหาการด าเนินการ 
            

6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการ

ด าเนินงานที่ดีจากการปฏิบัติงาน 
            

6.3 จัดท ารายงานผลการด า เนินงานตาม

โครงการฯ และแผนพัฒนาฯ 
            

6.4 จัดพิมพ์สรุปรายงานผลการด าเนินงาน             
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5. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 50,325.00 บาท (ห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบห้าบาท) รายละเอียด ดังนี ้
  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด (จ านวน 50 คน 1 วัน) 

    

   1) ค่าอาหารกลางวัน (50คน x 300บาท x 1วัน) - 15,000 - 15,000 
   2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คน x 50บาท x 2 มื้อ) - 5,000 - 5,000 
   3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (50 เลม่ x 20 บาท) - 1,000 - 1,000 
   4) ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท) 3,600 - - 3,600 
   5) ค่าพาหนะวิทยากร  5,000  5,000 
   6) ค่าที่พัก 4 ห้อง x 1,200 บาท  4,800  4,800 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

2. ปรับปรุงแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวดั
กาญจนบุรี (พ.ศ.2563 – 2565) และจดัท าแผนปฏิบตัิการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    

   2.1 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

เชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (จ านวน 30 คน 2 วัน) 

    

      1) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120บาท x 2 วัน) - 7,200 - 7,200 

      2) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (30 คน x 35 บาท x 2 

มื้อ) 

- 4,200 - 4,200 

      3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 ชุด x 50 บาท) - 1,500 - 1,500 

      4) จัดพิมพ์แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด

กาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

- 3,025  3,025 

รวมทั้งสิ้น 3,600 46,725 - 50,325 
 
                                             (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
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6. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่า

เป้าหมาย 
วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่

จัดการศึกษาระดับอนุบาล      

(อนุบาล 1 – 3) มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

1. จ านวนสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดที่

จัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1 -–

3) ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ พ.ศ.2561 ผ่านระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

มาตรฐานชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

และมีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน

ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป (ระดับ A B 

C) เทียบกับจ านวนสถานศึกษาที่เข้ารับ

การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ทั้งหมด แล้วมีจ านวนสถานศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประสาน รวบรวมข้อมูลผลการ

ประเมินสถานศึกษา/สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อทราบ

ผลการประเมินในระดับจังหวัด 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศกึษา/

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รบั

การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

2. จ านวนสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดที่

ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง โดยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร

การศึกษาระดับจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงาน

ต้นสังกัด รวมท้ัง การนิเทศ ติดตาม ใน

ลักษณะการบูรณาการร่วมกันของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดย เทียบกับ

จ านวนสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยของจังหวัด แล้วมีจ านวน

สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

2.1 เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 

2.2 ภาพถ่ายการนิเทศ ติดตาม 

2.3 บัญชีลงเวลาของสถานศึกษาที่

เข้ารับการนิเทศ ติดตาม 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     7.1 ความเสี่ยง: ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า-19 ส่งผลให้การด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ไม่ปกติ ติดขัด เกิดความล่าช้าไปทุกส่วนของประเทศ จึงน ามาซึ่งปัญหาของการด าเนินงาน
โครงการที่มีระยะเวลาจ ากัดอย่างมากในการท างาน 
  : จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดน าร่องในโครงการต่างๆ หลายโครงการ ส่งผลให้มีกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการมากกว่าจังหวัดอื่นๆ อาจด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
     7.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง: ด าเนินการตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข อย่าง
เคร่งครัด 
  : น ากิจกรรมตา่งๆ มาบูรณาการเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับ
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
 8.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของชาต ิ
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แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จ านวน 1 โครงการ 
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โครงการ         สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  
แผนงาน                       แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สนองกลยุทธ์ ศธจ. ที ่ 1     การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ      กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุธินันท ์ พูลสมบัติ นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ และนางอรศิมา ศรีส าราญ 
ลักษณะโครงการ          ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน           ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)       ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 

                            ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)     ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
             ตามที่ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และส านักงาน ป.ป.ส. 
ในฐานะหน่วยงานก าหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้ก าหนดแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด พ.ศ. 2563            
ซึ่งประกอบด้วย 4 แผน คือ แผนปราบปรามยาเสพติด  แผนป้องกันยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติดและ
แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งในส่วนของแผนป้องกันยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกัน      
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัด โดยมีส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท าหน้าที่ในการอ านวยการ บริหารจัดการ ประสานงาน และก ากับติดตาม     
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
              ในการนี้  เพื่อเป็นการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขและยุทธศาสตร์ชาติตามแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยยาเสพติด พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์   

 2.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ในสังกัดเอกชนสังกัดกศน.ทุก
อ าเภอและสังกัดอาชีวศึกษา ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด  
            2.2 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและยุทธศาสตร์ชาติ      
ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่ 
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3. เป้าหมาย   

  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาในสังกัดเอกชน   จ านวน  24 โรงเรียน 
- สถานศึกษาในสังกัด สพป.กจ.1-4 และสพม.8 จ านวน 446 โรงเรียน    
- สถานศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  15  โรงเรียน 
- เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติด               จ านวน  25  คน 

  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 1. เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาสังกัดเอกชน สังกัด สพป.กจ.1-4 และสพม.8 มีภูมิคุ้มกัน
ตนเองและมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด 
                 2. สถานศึกษาในพื้นที่ มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตแิละตามแผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด 
                 3. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การด าเนนิงาน  

รายละเอียดกจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

.6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข  

            

1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและ
ประชุมวางแผนเตรียมการ 

            

2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
3) ด าเนินประเมินสถานศึกษาสขีาวฯ             
4) สรุปและรายงานผล             

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 40,000  บาท   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที ่การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

    

1) ประชุมวางแผนและเตรียมการ   -  -  -  - 
2) ด าเนินการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ     

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

     
      - ค่าล่วงเวลาด าเนินการตรวจเอกสารผลการ
ด าเนินงานฯ ระดับทองและเพชร 

- 6,000 - 6,000 

      - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ -  - 14,000 14,000 
1) ค่าจัดท าเอกสารสรุปและรายงานผล -  - - 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดเชิงพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุร ี25 คน 
   -ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 2มื้อ 
   -ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 250 บาท 
   -ค่าวิทยากร 5 ชม. 
   -ค่าที่พักวิทยากรและคณะท างาน 5 ห้อง 
  -  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

1,250 
6,250 

- 
6,000 
3,500 

  
 
 

1,250 
6,250 
3,000 
6,000 
3,500 

รวม 3,000 23,000 14,000 40,000 
6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ
ประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)     
- ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ในสังกัดเอกชน
สังกัดกศน.ทุกอ าเภอและสังกัดอาชีวศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองและมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด 

 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1. เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ในสังกัดเอกชนสังกัดกศน.ทุก
อ าเภอและสังกัดอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้รับการเสริมสร้างและมีมิคุม้กันและมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 

2. สถานศึกษาในพื้นทีม่ีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษา     
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและยุทธศาสตร์ชาติตาม
แผนประชารัฐร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด 
3. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี มี
ความเข้มแข็งปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    7.1 ความเสี่ยง  
       - มีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดท าให้การด าเนินการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเกิดโรค
ระบาดร้ายแรง โควิด -19 
       - บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีการย้าย เปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน การประสานงานอาจไม่มีการสานต่อ 
    7.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
       - มีแผนการด าเนินการรองรับหลายรูปแบบตามสถานการณ ์
       - สร้างกลไก ให้มีระบบที่ชัดเจนมีรูปแบบที่ด าเนินการแทนกันได้ของบุคลากรในเครือข่าย 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
           8.1 เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนในทุกกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันตนเองและมีทักษะในการป้องกัน     
ยาเสพติด 
           8.2 สถานศึกษาในพื้นที่ มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตแิละตามแผนประชารัฐร่วมใจป้องกันยาเสพติด 
 8.3 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี มีความเข้มแข็งปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ด้วยแนวทางจาก ปปส. 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จ านวน  4  โครงการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

โครงการ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
                               ปีงบประมาณ 2563   
แผนงาน                    บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ไตรมาส 1  (ต.ค.62– ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63– มี.ค.63) 
                      ไตรมาส 3  (เม.ย.63– มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63– ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการ
ส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ผ่านยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3 ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

3.๒ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ
ความรู้เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และหรือคดีอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ 

3.๓ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และสามารถจัดส่งข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อค าถามที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

3. เป้าหมาย /กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 47คน   

4. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 50 

คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบรกิาร ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปช่ัน 

5. วิธีด าเนนิการ/ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนนิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ

เพื่อด าเนินการ 

            

๒. วางแผนเตรียมการ 

ประชุม 

            

3. ติดต่อเชิญวิทยากรและ

ประสานงานผู้จะเข้าร่วม

ประชุมปฏิบัติการ 

            

4. ด าเนินการจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ปีงบประมาณ 2563   

 

            

5. ติดตามและประเมินผล 

การด าเนินการ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

 11 – 12  มิถุนายน 2563  ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 

7. งบประมาณ 
จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภายใต้โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 2563  เป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด าเนินงาน จ านวน  40,180 บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ดังนี ้

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมงx 2 คน)  7,200   

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (50 บาท x  47คน x  4มื้อ)  9,400   

3.ค่าอาหารกลางวัน (250 x 47คน x 2 มื้อ)23,500บาท  23,500   

4.ค่าวัสดุ                                                                                    80  

รวมทั้งสิ้น  40,100 80 40,180 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง 

 ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน 

เนื่องจากติดภารกิจราชการ 

 การบริหารความเสี่ยง  

 แจ้งการจัดกิจกรรมแต่เนิ่น ๆ  เพื่อบุคลากรจะได้วางแผนการท างานและการเข้าร่วมอบรมได ้

และประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว 

9.หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

10.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

10.1ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.2ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อต้านและไม่ทนต่อการ

ทุจริตคอรัปช่ัน 

10.3ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ และ

พร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity 

and Transparency Assessment – ITA)  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

โครงการ       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       
                         ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
                         Assessment : ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
                         ปีงบประมาณ 2563  
แผนงาน             บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ไตรมาส 1  (ต.ค.62– ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63– มี.ค.63) 
                       ไตรมาส 3  (เม.ย.63– มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63– ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนด
แนวทางในการด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ ไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน โดยยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นความมุ่งหมายที่จะให้
ประเทศไทยในระยะข้างหน้าปลอดจากการทุจริตและมุ่งสู่การมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที ่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกคน เพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ อันจะ
ส่งผลให้ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น เป็น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้ค่า CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ชาติ ฯ มีพันธกิจ คือ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล”ซึ่งพันธกิจนี้แสดงถึงการวางรากฐานทางความคิดของประชาชนคนไทย ที่
นอกจากตนเองไม่กระท าการทุจริต และต้องไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะการก้าวข้าม
ค่านิยมระบบอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ มีเจตจ านงที่ต้องการชาติไทยใสสะอาด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดท าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนขององค์กร  ปีงบประมาณ 2563  เพื่อรองรับต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามแนวทางต่าง ๆ ที่รัฐบาลมีแนวนโยบาย
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

2.2 เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลไกกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขั้น  และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

2.3 เพื่อให้บุคลากรของของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถจัดส่งข้อมูล/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ตามข้อค าถามที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงาน 

3. เป้าหมาย /กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 30คน   

4. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณบคุลากรในสังกดัส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 คน 

 เชิงคุณภาพผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 90 
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5. วิธีด าเนนิการ/ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนนิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอขออนุมัติโครงการเพ่ือ

ด าเนินการ 

            

2 วางแผนเตรียมการ 

ประชุม 

            

3 ติดต่อเชิญวิทยากรและ

ประสานงานผู้จะเข้าร่วม

ประชุมปฏิบัติการ 

            

4 ด าเนินการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการดังนี้ 
4.1 ให้ความรูก้ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (ITA)  ของ
ส านักงานศึกษาศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี   
4.2 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 
13  กลยุทธ์ 41 โครงการ/
กิจกรรม  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  15พฤษภาคม 2563 

7. งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 35บาท x  28คน x  2 มื้อ  1,960  1,960 

2.ค่าอาหารกลางวัน 120  บาท x  30คน  3,360  3,360 

3.ค่าธรรมเนียมห้องประชุม                                                         3,000  3,000 

4. ค่าถ่ายเอกสาร  1,500  1,500 

รวมทั้งสิ้น  9,820  9,820 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) บุคลากรอาจไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน เนื่องจากติดภารกิจราชการ 
 การบริหารความเสี่ยง  
 2) แจ้งการจัดกิจกรรมแต่เนิน่ ๆ  เพื่อบุคลากรจะได้วางแผนการท างานและการเข้าร่วมอบรมได ้
และประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว 
 3) จัดท าแบบฟอร์มการติดตามหลังการจัดกิจกรรมเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้กับผูไ้ม่มาเข้า
ร่วมโครงการ 
9.หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
10.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 10.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กาญจนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 
 10.2 ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถพัฒนากลไกกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแบบ
บูรณาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขั้น  และเทา่ทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
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โครงการ   เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาประจ าปี 2563 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานคุรุสภา 
แผนงาน                    บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม, นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี, นางทัดดาว พูลพิพัฒน์ 
   นางวสุรัตน์ วีระสุนทร, นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ไตรมาส 1  (ต.ค.62– ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63– มี.ค.63) 
                       ไตรมาส 3  (เม.ย.63– มิ.ย.63)   ไตรมาส  4 (ก.ค.63– ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดโครงการเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาประจ าปี 2563 เป็นการ
ด าเนินการที่สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญ
กับการปลูกจิตส านึกและพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาข้าราชการ ถือเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล
ที่เน้นปลูกจิตส านึกและพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ตระหนักถึงความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากรากฐานความส าเร็จของการด าเนินภารกิ จด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คือ “การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน” หรือ “การมีจิตอาสา” อัน
จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาต ิ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดให้มีโครงการเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตอาสา ประจ าปี 2563 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี มีการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างจิคอาสา ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ท าหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ด ารงตนอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการ สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการตระหนักถึงภาระหน้าที่อันส าคัญต่อประเทศชาติ ตลอดจนประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และคนรุ่นใหม่ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้ความเข้าใจในหลักจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าไปด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2.๒เพื่อให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้ความเข้าใจในหลักจิตอาสา 
และสามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

2.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ค่านิยมที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน   
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2.4เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม  มีคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมให้
มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
3. เป้าหมาย 

 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน 
4. การด าเนนิงาน 

5. ระยะเวลาด าเนนิการ  พฤษภาคม –กันยายน2563 
6.งบประมาณ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 40,000บาท (สี่หมืน่บาทถ้วน) ดังนี ้

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. การจดัประชมุคณะท างานด าเนินงานจัดท าเนื้อหา/เอกสาร/
แบบทดสอบ 
   - ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 35บาทx 10คน x2มื้อx 1ครั้ง 
   - ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 10 คน x 1 ครั้ง  

- 
 
 

1,900 
 

700 
1,200 

- 
 
 

1,900 

2.ค่าจ้างจัดท าส่ือการอบรมออนไลน์ 
   - ห้องอบรมจติส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   - ห้องอบรมจติอาสา 
   - แบบทดสอบออนไลน์ 

- 18,100 
6,500 
6,500 
5,100 

- 20,000 

3. ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านกังานศึกษาธกิารจังหวัด
กาญจนบรุี  

 10,000  30,000 

4. ค่าจ้างจัดท า VTR ในการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะในเว็บไซต์ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 10,000  40,000 

รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการเพ่ือ
ด าเนินการ 

            

2. แต่งต้ังคณะท างานด าเนินงาน
และประชุมคณะท างาน 

            

3. จัดท าเอกสารประกอบ             
4. ด าเนินการจัดฝึกอบรม               
5. ติดตามและประเมินผล             
6. สรุป/รายงานโครงการ             
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : บุคลากรอาจไมส่ามารถร่วมกจิกรรมได้ครบทุกคน  เนื่องจากติดภารกิจราชการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

1) ประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังบุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
2) สร้างสื่อการอบรมออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้ารับการอบรม/ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา 

8. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

     ๑. ร้อยละ 100 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรีผ่านการอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตอาสา ประจ าปี 2563  

    2. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ

ด าเนินการการอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตอาสา ประจ าปี 2563 ระดับมากขึ้นไป 

- วุฒิบัตรผ่านการอบรม (คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80) 

 

- ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจใน

การด าเนินการการอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจ าปี 2563 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

9.1บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้ความเข้าใจในหลักจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าไปด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

9.2บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้ความเข้าใจในหลักจิตอาสา และ
สามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

9.3 บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีทัศนคติที่ดี ค่านิยมที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน   

9.4บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้อง    
ชอบธรรม  มีคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
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งาน/โครงการวิจัย    หลักสูตรเชิงพื้นที่ส ำหรับพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  จังหวัดกำญจนบุรี  

แผนงาน                   บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำลินี อุดมผล นำยชำลี ส ำรองทรัพย์   
                               นำงทัศนวรรณ ศกัดิ์กำญจนเดช และคณะศึกษำนิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ      ใหม ่ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมำส 1  (พ.ค.63 – ม.ิย.63)     ไตรมำส  2 (มิ.ย.63 – ก.ค.63) 
                              ไตรมำส 3  (ก.ค.64 – ก.ย.63)     ไตรมำส  4 (ก.ย.64 – ก.ย.63) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอนุมัติงบเพื่อด ำเนินโครงกำรที่สอดคล้องกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity  and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ให้งบประมำณ 170,000 บำทนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรีได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี จังหวัด
กำญจนบุรี เพื่อจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้จัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 40 ,000 บำท                           
ให้โครงกำรวิจัย เรื่องหลักสูตรเชิงพื้นที่ส ำหรับพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียน     
ทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุร ีโดยเน้นควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity  and Transparency Assessment : ITA) ในกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยนี้               
มีควำมส ำคัญและสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีประกำศพื้นที่นวัตกรรมในกำรปฏิรูปกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรศึกษำ อ้ำงถึงพระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
พ.ศ.2562 ระบุให้พื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำดังกล่ำวคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  กระจำยอ ำนำจ สร้ำงกลไกในกำร                        
จัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ และจังหวัดกำญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ประกำศพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโดยใช้หลักกำรบริหำรและ
กำรมีส่วนร่วม เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ  โดยมีแผนด ำเนินกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นโรงเรียนในจังหวัด
กำญจนบุรี ที่มีสภำพควำมพร้อมและมีควำมต้องกำร พบว่ำ มีโรงเรียน จ ำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อนุชนศึกษำ โรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนดิสกุล  โรงเรียนถำวรวิทยำ  โรงเรียนทิพย์พิทยำ โรงเรียนรำษฎร์
บ ำรุงอักษร และโรงเรียนอนุบำลเมฆบัณฑิต  มีสภำพควำมพร้อมและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรให้
เป็นนวัตกรในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะกำรเป็นนวัตกรและส่งผลผู้เรียนให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรีทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ โดยเฉพำะ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ให้พัฒนำก ำลังคน งำนวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ให้ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม รวมทั้งใช้ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินวิจัยทำงกำรศึกษำ                               
ตัวชี้วัดที่ที่ 1.9 ระดับควำมส ำเร็จกำรนิเทศกำรศึกษำหน่วยงำนทำงกำรศึกษำภำยในจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 5 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำง/พัฒนำนวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้นมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมในสถำนศึกษำทั้งระบบ 
 ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งมีบทบำทเป็นศึกษำนิเทศก์สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีจึงออกแบบ
นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรีโดยออกแบบสร้ำง
หลักสูตรเชิงพื้นที่ส ำหรับพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจดักำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชน
เป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุรี  และนวัตกรรมกำรศึกษำที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักสูตรเชิงพื้นที่   คู่มือกำรใช้หลักสูตร แผนกำรนิเทศ และปฏิทินกำรนิเทศ ซึ่งจะเป็นผลผลิตที่เป็น                     
ทั้งผลงำนวิจัยและผลงำนด้ำนนวัตกรรมกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

 1.เพื่อวิจัยและพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 เรื่อง 

2.เพื่อสร้ำงนวัตกรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เพื่อใช้พัฒนำหน่วยงำนในสังกัด 
เรื่อง หลักสูตรเชิงพื้นทีพ่ัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชน
เป็นฐำน  จังหวัดกำญจนบุรี  

3.เพื่อนิเทศ ติดตำมผลกำรใช้  หลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน                    
บริหำรจัดกำรโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  จังหวัดกำญจนบุรี โดยนิเทศนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกลุ่มป้ำหมำย
ที่มีสภำพควำมพร้อม จ ำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละอย่ำงน้อย จ ำนวน 1 นวัตกรรม  

4.เพื่อประเมินผลกำรพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีและนวัตกรรม                 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกลุ่มป้ำหมำย  
3. เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีจัดท ำวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เรื่อง หลักสูตร

เชิงพื้นที่ส ำหรับพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัด
กำญจนบุร ีจ ำนวน 1 เรื่อง และมีนวัตกรรมของหน่วยงำนคือ หลักสูตรเชิงพื้นที่  คู่มือกำรใช้หลักสูตร แผนกำร
นิเทศ และปฏิทินกำรนิเทศ 

 2.ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีมีนวัตกรรมกำรศึกษำเรื่อง หลักสูตร
เชิงพื้นทีส่ ำหรบัพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
จังหวัดกำญจนบุรี อย่ำงน้อยโรงเรียนละ  1 นวัตกรรม 
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3.ผู้บริหำร บุคลำกร (นวัตกร) ในโรงเรียนจ ำนวน 7 โรงเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำย ในจังหวัด
กำญจนบุรทีี่มีสภำพควำมพร้อม มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมที่มีคุณภำพได้อย่ำงน้อยร้อยละ 80 
    3.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 
  1.กำรประเมินผลงำนวิจัยและพัฒนำ เรื่อง หลักสูตรส ำหรบัพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุรี  มีคุณภำพอย่ำงน้อย
ในระดับดี 
  2.นวัตกรรมกำรศึกษำเรื่อง หลักสูตรเชิงพื้นที่กำรพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม                      
ด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุรี มีคุณภำพอย่ำงน้อยในระดับด ี
  3.ผู้บริหำร บุคลำกรครู(นวัตกร)โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 7 โรงเรียน ในจังหวัดกำญจนบุรี                   
มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัด
กำญจนบุร ีที่มีคุณภำพและน ำไปใช้จริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  4.นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 7 โรงเรียน จังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้และควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ (ทั้ง 7 โรงเรียน จะได้ผลกำรพัฒนำด้ำนผู้เรียนไม่เท่ำกัน และบำงโรงเรียน                   
มีกำรพัฒนำผู้เรียนในภำคเรียนหรือปีกำรศึกษำต่อไป เพรำะสภำพควำมพร้อมมีควำมแตกต่ำงกัน) 

4. การด าเนนิงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 
ม.

ค.
 6

3 
ก.

พ.
 6

3 
มี.

ค.
 6

3 
เม

.ย
. 6

3 
พ.

ค.
 6

3 
มิ.

ย.
 6

3 
ก.

ค.
 6

3 
ส.

ค.
 6

3 
ก.

ย.
 6

3 
กิจกรรมที่ 1 
กำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนกำรวิจัย
และพัฒนำในกำรพัฒนำ
หลักสูตร 

 
 

    
√ 
 

 
√ 

       

กิจกรรมที่ 2 
กำรพัฒนำหลักสูตร 

       
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

   

กิจกรรมที่ 3 
กำรทดลองใช้หลักสูตร 

         
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 

กิจกรรมที่ 4 
กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 

            
√ 

 
√ 

กิจกรรมที่ 5 
กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

            
√ 

 
√ 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  40,000  บำท 

 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.กำรศึกษำขอ้มูลพื้นฐำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
    1.1 ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำน และนิเทศเพื่อ

ศึกษำสภำพควำมต้องกำรของโรงเรียนในจังหวัด
กำญจนบุรี จ ำนวน 7 โรงเรียน (ค่ำพำหนะเดินทำง) 

     1.2 ค่ำวัสดุอุปกรณ ์

 
- 
 
 
- 

 
  2,000 

 
 
- 

 
- 
 
 

3,000 

 
2,000 

 
 

3,000 

รวม - 2,000 3,000 5,000 
2.กำรร่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม

ด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
จังหวัดกำญจนบุรี   

   2.1 ประชุมเชิงปฎิบัติกำรกำรร่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำ            
นวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำร โดยใช้
ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุร ี( ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
จ ำนวน 1 คน x 600 บำท x 3 ช.ม.) 

   2.2 ค่ำอำหำรมื้อเย็น 1 มื้อ จ ำนวน 15 คน x 120 บำท  
   2.3 ค่ำอำหำรว่ำง1 มื้อ จ ำนวน 15 คน x 35 บำท 
   2.5 จัดจ้ำงค่ำพิมพ์งำนเอกสำร 
หมายเหต:ุ 1.ถ้ำวิทยำกรคือศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ไม่รับค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
              2.ถ้ำวิทยำกรนอกสังกัดสมคุณค่ำวิทยำกรตำม
ระเบียบกำรเงิน 

 
 
 
 
 
 

  1,800 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

1,800 
525 

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,800 
1,800 
525 

 

รวม 1,800  2,325 - 4,125 
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กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
3.กำรทดลองใช้หลักสูตรกำรพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรคุณธรรม จริยธรรม และน ำไป
ปฏิบัตจิริงในสถำนศึกษำโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในโรงเรียน 
จังหวัดกำญจนบุรี 
3.1 กำรประชมุเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้รำยโรงเรียน(ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกรภำยนอกโรงเรียนละ 1 คน x 3 ชม. X 
600 บำท X 1 ครั้ง (จ ำนวน 7 โรงเรียน) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำง 2 มื้อ และ อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ  
3.2 จัดจ้ำงท ำคลิปวีดีโอ กำรด ำเนินงำน ขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 จ ำนวน 25 นำท ี

 
 
 
 

8,400 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

4,400 
1,500 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

8,400 
 
 

4,400 
1,500 

3.3 ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกรและศึกษำนเิทศก์ ในกำรให้
ควำมรู้รำยโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน รถ 2 คัน 
3.4 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม  20 เล่ม x100 บำท 
3.5 ค่ำพำหนะเดินทำงกำรนิเทศ 2 ครั้ง รถ 1 คัน 
 3.6 ค่ำเบ้ียเลีย้ง 
หมำยเหตุ: 1.ถำ้วิทยำกรคือศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ไม่รับค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
              2.ถ้ำวิทยำกรนอกสังกัดสมคุณค่ำวิทยำกรตำม
ระเบียบกำรเงิน 

 
- 
- 
- 
- 

 
3,000 
500 

2,000 
2,000 

 

 
- 
- 
- 
- 

 
3,000 
500 

2,000 
2,000 

 

รวม 8,400   13,400 - 21,800 
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กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
     

4.กำรประเมินผลและปรับปรุงกำรใช้หลักสตูรกำรพัฒนำ      
นวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรทั้งระบบ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุร ี
4.1 ประชุมเชงิปฏิบัติกำรกำรประเมินผลหลักสูตรและ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ค่ำพำหนะเดินทำงผู้เข้ำร่วม
ประชุม) 
     4.2 ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 2 คน x 3 ชม. X 600 บำท 
X 1 ครั้ง  
4.3 ค่ำอำหำรว่ำง และอำหำรมื้อกลำงวัน 
หมำยเหตุ: 1.ถำ้วิทยำกรคือศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ไม่รับค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
              2.ถ้ำวิทยำกรนอกสังกัดสมคุณค่ำวิทยำกรตำม
ระเบียบกำรเงิน 

 
 
 
- 
 
 

3,600 
 
- 

 
 
 

1,400 
 
 
- 
 

3,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

1,400 
 
 

3,600 
 

3,000 

รวม 3,600 4,400 - 8,000 
5.กำรเผยแพรห่ลักสูตรเชิงพื้นที่ส ำหรับกำรพัฒนำนวัตกรสู่
กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรคุณธรรม จริยธรรม 
และน ำไปปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
จังหวัดกำญจนบุรี 
    5.1 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเขำ้เล่มรำยงำนกำรวิจัย                            
      (จ ำนวน 10 เล่ม x 70 บำท) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

700 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

700 

รวม - 1,075 - 1,075 

รวมทั้งสิ้น 13,800 23,200 3,000 40,000 

หมายเหต:ุ รำยจ่ำยในโครงกำรถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

ผลผลิต (Output)   

1.งำนวิจัยและพัฒนำเรื่อง หลักสูตรเชิงพื้นที่

ส ำหรับกำรพัฒนำ นวัตกรสู่กำรพัฒนำ

นวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรในโรงเรียนทั้ง

ระบบจังหวัดกำญจนบุรี มีคณุภำพ               

อย่ำงน้อยระดับด ี

 

ประเมิน 

 

 

แบบประเมิน 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.ผู้บริหำร และคณะครูโรงเรียนในจังหวัด

กำญจนบุรตีำมกลุ่มเป้ำหมำย 7 โรงเรียน                  

มีสมรรถนะกำรเป็นนวัตกรด้ำนกำรบริหำร

กำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบ 

 

สนทนำกลุ่ม 

 

สนทนำกลุ่ม 

2.นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน

ทั้งระบบในจังหวัดกำญจนบุรีมีคุณภำพ

อย่ำงน้อยระดับด ี

ประเมิน แบบประเมิน 

3.นักเรียนร้อยละ 80 มคีุณภำพด้ำนกำร

พัฒนำนวัตกรรม ในโรงเรียนจังหวัด

กำญจนบุรีอย่ำงน้อยในระดับดี(กรณี

โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้ระยะเวลำ

จ ำกัด) 

ประเมิน แบบประเมิน 

 7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

   7.1 ความเสี่ยง 

           ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนจ ำกัด อำจไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ครบทุกกิจกรรม 

  7.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

           ลดกิจกรรมกำรประชุม และเพิ่มประชำสัมพันธ์ทำงออนไลน์ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

กำรท ำโครงกำรนี้จะมีผลประโยชน์ เชิงปริมำณ   เชิงคุณภำพ  และผลลพัธ์ และดังนี้คือ 

 8.1 เชิงปริมำณ 
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  8.1.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีมีงำนวิจัยเชิงคุณภำพ 1 เรื่อง 

           8.1.2ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีมีนวัตกรรมกำรศึกษำของหน่วยงำน จ ำนวน            

1 นวัตกรรม 

 8.2 เชิงคุณภำพ 

  8.2.1 ผลกำรประเมินผลงำนวิจัยและพัฒนำมีคุณภำพอย่ำงน้อยอยู่ในระดับดี 

  8.2.2 ผลกำรประเมินนวัตกรรมกำรศึกษำของหน่วยงำนมีคุณภำพอย่ำงน้อยอยู่ในระดับดี 

 8..3 ผลลัพธ ์

  8.3.1 ผู้บริหำร และคณะครูโรงเรียนในโรงเรียนจังหวัดกำญจนบุรีมีคุณสมบัติกำรเป็น                           

นวัตกรด้ำนกำรศึกษำระดับโรงเรียน 

  8.3.2 นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี    มคีุณภำพอย่ำงน้อย

ระดับดี 

  8.3.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคณุภำพด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม ในสังกัดโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดกำญจนบุรีอย่ำงน้อยในระดับดี   
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

จ านวน  3 โครงการ 
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งาน/โครงการ        ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 

แผนงาน   ยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำยสรำวุธ พูลพิพัฒน ์นำงอังคณำ  วิสุทธำกร  นำงสำวพรทิพำ โพธ์ิพำนิช  

และนำงวันทนีย์ ขำวผ่อง 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน     มีนำคม 2563 - กันยำยน 2563 

--------------------------------- 
1.หลักการและเหตผุล 

 

          กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560-2564)                      
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีเป้ำหมำยให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพื้นที่ชำยแดนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
และได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ    
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วย
ขับเคลื่อนแผนฯ ในพื้นที่ โดยกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดนของจังหวัด จ ำเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ซึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มำตรำ 9 (1) และ (2) ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
และแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวต้องมีรำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำร
ด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภำรกิจของหน่วยงำน 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ีมีภำรกิจในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร
และกำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชำยแดนติดต่อกับ 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ จึงเห็นสมควรให้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด เพื่อด ำเนินกำรวำงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12          
(พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน             
(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยรัฐบำล นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของจังหวดักำญจนบุรี  

2.วัตถุประสงค์    

 

 2.1 เพื่อทบทวน และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำน และเป็น 
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แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563                       
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำน
และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน
จังหวัดกำญจนบุรีและแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563       
และรำยงำนประจ ำปี พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่สำมำรถประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำย สรุปสภำพปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนต่อไป  

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร) โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในพื้นที่และภำคีเครือข่ำย             
ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 50 คน ระยะเวลำ 1 วัน 
 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร                  
จังหวัดกำญจนบุร ีจ ำนวน 30 คน ระยะเวลำ 1 วัน  
 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในพื้นที่และภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 50 คน ระยะเวลำ 1 วัน 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
1) มีแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำ

พื้นที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่มีคุณภำพ ใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง 

2) มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี แผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และรำยงำน
ประจ ำปี พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่สำมำรถประเมินเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
สรุปสภำพปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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4. วธิีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุร ีและ
แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่
ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุร ี   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
(ฉบบัปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

            

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำป ีพ.ศ.2562 ของส ำนกังำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี  

            

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศกึษำ
จังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำร
พัฒนำกำรศึกษำพื้นทีช่ำยแดนจังหวัด
กำญจนบุร ีประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 2563   
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

5. งบประมาณ   งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวนทั้งสิ้น 68,400 บำท (หกหมื่นแปดพนัสี่ร้อยบำทถ้วน) รำยละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
กำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
จ ำนวน 50 คน 1 วัน  1 ครั้ง 
1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (50 คน x 2 มื้อ x 35 บำท x 1 วัน)  
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (50 คน x 120 บำท x 1 วัน) 
3) ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) 
    (500 บำท X 1 วัน X 20 คน X 1 ครั้ง) 
4) ค่ำจัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
    (50 ชุด x 30 บำท) 
5) ค่ำจ้ำงท ำเล่มเอกสำรแผนฯ เพื่อเผยแพร่ 
    (100 เล่ม x 150 บำท) 
 

 
 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 

 
3,500 

 
6,000 

 
10,000 

 
1,500 

 
7,500 

 

 
 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 

 
 
 

3,500 
 

6,000 
 

10,000 
 

1,500 
 

7,500 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  
พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
จ ำนวน 30 คน 1 วัน 1 ครั้ง 
1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (30 คน x 2 มื้อ x 35 บำท x 1 วัน)  
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน 
    (30 คน x 120 บำท x 1 วัน) 
3) ค่ำจัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
    (30 ชุด x 40 บำท) 
4) ค่ำจ้ำงท ำเล่มรำยงำนผลฯ เพื่อเผยแพร่ 
    (30 เล่ม x 150 บำท) 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

1,200 
 

4,500 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

1,200 
 

4,500 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบตัิ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุร ี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 50 คน 1 วัน 1 ครั้ง 
1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

(50 คน x 2 มื้อ x 35 บำท x 1 วัน)  
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน 

(50 คน x 1 มื้อ x 120 บำท x 1 วัน) 
3) ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) 

(500 บำท X 1 วัน X 20 คน X 1 ครั้ง) 
4) ค่ำจัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

(50 ชุด X 30 บำท) 
5) เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน  

(100 เลม่ x 150 บำท) 

 
 
 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 

 
3,500 

 
6,000 

 
10,000 

 
1,500 

 
7,500 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

 
 

3,500 
 

6,000 
 

10,000 
 

1,500 
 

7,500 

รวมทั้งสิ้น - 68,400 - 68,400 

หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

6. การประเมนิผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

1) มีแผนปฏิบัตริำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำ และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
เอกสำรแผนปฏบิัติรำชกำร
กำรศึกษำจังหวดักำญจนบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

รูปแบบของแผนปฏิบัติรำชกำร
กำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563        
ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะ
กรรมกำรฯ 

 

6. การประเมนิผล (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

2) มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ซึ่งมีกำรเปรียบเทียบค่ำ
เป้ำหมำย สรุปสภำพปัญหำ อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

รูปแบบของรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ที่ผ่ำนกำร
กลั่นกรอง 
จำกคณะกรรมกำรฯ 

3) มีแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
พื้ น ที่ ช ำ ยแดน จั ง หวั ด ก ำญจนบุ รี  ป ร ะจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ  และตั วชี้ วั ดควำมส ำ เร็ จของกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
เอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน จังหวัด
กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

รูปแบบของแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพื้นทีช่ำยแดน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
กำญจนบุรีที่ผำ่นกำรกลัน่กรอง 
จำกคณะกรรมกำรฯ 

4) มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัด
กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งมีกำร
ประเมินเป้ำหมำย สรุปสภำพปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพื้นทีช่ำยแดน จังหวัด
กำญจนบุรปีระจ ำปีงบประมำณ 2563 

รูปแบบของรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำ
พื้นที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรฯ 

5) มีรำยงำนประจ ำปี พ.ศ.2562 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งมีกำรประเมิน
เป้ำหมำย สรุปสภำพปัญหำ อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
เอกสำรรำยงำนประจ ำปี พ.ศ.2562 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุร ี

รูปแบบของรำยงำนรำยงำนประจ ำปี 
พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรีที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง
จำกคณะกรรมกำรฯ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

7.1 ความเสี่ยง 
กำรรวบรวมข้อมูลจ ำนวนมำกจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดมีรูปแบบที่หลำกหลำย เป็นไปได้

อย่ำงล่ำช้ำและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อำจท ำให้แผนกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่วำงไว้ 
7.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สร้ำงเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลและติดตำมผลกำรด ำ เนินงำนที่ดี เพื่อให้มีควำมเป็นเอกภำพ                

และมีประสิทธิภำพในกำรน ำข้อมูลมำประมวลผล 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
   นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในจังหวัดกำญจนบุรี และพื้นที่ชำยแดนของจังหวัดกำญจนบุรี 

ได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 

โครงการ    การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชาลี ส ารองทรัพย์ และนางรุ่งอรุณ  หัสชู  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     
ระยะเวลาด าเนินงาน  มิถุนายน  ถึง สิงหาคม 2563   

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

1. หลักการและเหตุผล 

         การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้  
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครับ และสังคมส่วนรวม ( สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
,2545 ) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา อย่างไรก็
ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลี่ยมล้ าและแตกต่างกัน  ทั้งในด้านงบประมาณ 
คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่วมมือของกรรมการ
สถานศึกษาการสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารการจัดการศึกษาด้วยตนเอง การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 จึงก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลง
วันที่ 6สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลสถานศึกษาเอกชน
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ และมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศให้ใช้ดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณมายัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ใช้เพื่อการ
ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง    
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2. วัตถุประสงค ์   

2.1 เพื่อตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรน่า 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด 

2.2 เพื่อติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทุกโรง 
2.3 เพื่อส ารวจข้อมูลและติดตามสภาพจริงโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนประจ า 

3. เป้าหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 

             1) โรงเรียนเอกชนในระบบ   จ านวน 24 แห่ง 
    2) โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จ านวน 34 แห่ง 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีรายงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด ที่ส่งผลกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ที่เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก ์
                              จ านวน 8 คน 
 พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัดกาญจนบุร ี จ านวน 58 แห่ง 

5. วิธีด าเนนิงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 

มิถุนายน  
 

กรกฎาคม 
 

สิงหาคม 
1 แต่งต้ังคณะท างานตรวจติดตามมาตรการ

รองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัด 

   

2 ก าหนดปฏิทินการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชน
ในระบบและนอกระบบ 

   

3 ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในระบบและนอกระบบ
ในจังหวัดกาญจนบุร ี

   

4 สรุปผลการด าเนินงาน    
6 จัดท าเอกสารรายงานผลโครงการฯ    
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  6.งบประมาณ  จากงบด าเนินงาน / งบรายจ่ายอ่ืน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน    
                  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 72,000 บาท(เจ็ดหมื่นสองพันบาท) จ าแนกตามกิจกรรม ดังนี ้
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดปฏิทินการตรวจ
ติดตาม และลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในระบบและนอก
ระบบในจังหวัด จ านวน 58 แห่ง ระยะเวลา 7 วัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน x 240 บาท x  7 วัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน x 240 บาท x 6  วัน 
- ค่าที่พัก 8 หอ้งๆ ละ 1200 บาท 1 คืน  
- ชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

10.080 
2,880 
9,600 
33,040 

- 

 
 
 
 
 

 
 

5,900 

 

กิจกรรมที่ 2  จัดท าเอกสารรายงานโครงการฯ จ านวน   
70 เล่มๆ ละ 150 บาท 

 
 

 
10,500 

  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)    รวมทั้งสิ้น  66,100 5,900 72,000 
        

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการปิด – เปิดสถานศึกษา 
และบุคลากรในส านักงานมีข้อจ ากัดในเรื่องภาระงานด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค   
โรน่า 2019 

 การบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาในการตรวจติดตามฯ จึงได้ด าเนินการ
ส่งเครื่องมือการประเมินตนเองไปยังโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทุกแห่งเพื่อให้โรงเรียนด าเนินการ
ประเมินตนเองในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนที่คณะตรวจ
ติดตามฯจะด าเนินการเข้าไปตรวจติดตามในโรงเรียนนั้นๆ 
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8. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

1.โรงเรียนในระบบและนอกระบบทุกแห่ง

ได้รับการตรวจติดตามมาตรการรองรับการ

เปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

การตรวจติดตาม แบบรายงานผลการตรวจติดตาม 

2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมี

รายงานผลการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งใน

ระบบและนอกระบบ 

การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

           โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัด ที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการตรวจติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ส่งผลกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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โครงการ    ยกระดับและพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและกลุ่มส่งเสริมการศกึษาเอกชน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาลี ส ารองทรัพย์  นางพิชญาภัค  อารีรอบ นางภิญญดา  รัตนภนังสกุล นางวราภรณ์   เนาวราช 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน-กันยายน 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
คนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิตัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคน
ไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประเทศ 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,685 คน ที่เข้าสอบวิชา
ภาษาไทย มีจ านวน 8 แห่งจาก 22 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  เข้าสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ มีจ านวน 12 แห่งจาก 22 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  เข้าสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ มีจ านวน 5 แห่งจาก 22 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ และ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,684 คน ที่เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ มีจ านวน 6 แห่งจาก 22 แห่งที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 374 คน  ที่เข้าสอบ
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วิชาภาษาไทย มีจ านวน 2 แห่งจาก 5 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  เข้าสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน 3 แห่งจาก 5 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  เข้า
สอบวิชาคณิตศาสตร์ มีจ านวน 1 แห่งจาก 5 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้
ทุกโรงเรียน และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งสองแห่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกวิชาและทุกสาระการเรียนรู้ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีหนังสือถึง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ ศธ0211.4/6957 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่องการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาเอกชน โดยด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเอกชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเอกชนบรรลุตามเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน และ
ยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผลการทดสอบรายสาระ/ตัวชี้วัดต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
กาญจนบุรีให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น 
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผลการทดสอบรายสาระ/ตัวชี้วัดต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสตปิัญญา 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1. ผู้บริหาร และครูผู้สอน จ านวน 110 คน มีความรู้ความเข้าใจในจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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  3.1.2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย          
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   
 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1.ผู้บริหาร ครูผู้สอน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
บริบทของแต่ละโรงเรียนได้ 
  3.2.2 ครูผู้สอน พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ที่เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครูผู้สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี 
 พื้นที่เป้าหมาย สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนในจังหวัดกาญจนบุร ี
 

5. วิธีด าเนนิงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 ประชุมวางแผนด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัด (ปสกช.) 

            

2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ปีการศึกษา 2562 

            

3 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

            

4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน การ
จัดการศึกษาปฐมวัยและการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานรายไตรมาส 

            

5 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่มีคะแนน
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ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์(Google Classroom) 

6 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ             
 

6.งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน งบรายจ่ายอื่น ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน...144,000.....บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   จ าแนกตามกิจกรรม ดังนี ้
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. ประชุมวางแผนด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปสกช.) 

  
 

  

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน 1 มื้อๆละ 35 บาท  1,225  1,225 
2.ประชุมปฏิบตัิการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 110 คน 4 มื้อๆละ 50 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 110 คน 2 มื้อๆละ 250 บาท 
2.3 ค่าที่พัก ห้องละ 900 บาท จ านวน 20 ห้อง 
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม 

 22,000 
55,000 
18,000 

 
 
 

3,000 

22,000 
55,000 
18,000 
3,000 

3.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย
และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส 

    

3.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 14 คน (24 โรงเรยีนๆละ 1 วัน)  23,040  23,040 
3.2 ค่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินห้องละ 800 บาท  5,000  5,000 
3.3 ค่าพาหนะ  16,735  16,735 

รวม  141,000 3,000 144,000 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : ขอ้จ ากัดของโครงการ  ความไม่แน่นอน และความไม่ครอบคลุมของการด าเนินโครงการ
อันเน่ืองมาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

 การบริหารความเสี่ยง : จัดท า และจัดเตรียม เครื่องมือเพื่อการติดตาม ก ากับ ประเมินผลโครงการ 
เมื่อเริ่มด าเนินงานจริงจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 

8. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช้วัดและประเมนิผล 

1.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

กาญจนบุรีที่มีผลการทดสอบรายสาระ/ตัวชี้วัด

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) สูงขึ้น 

- ทดสอบ 

- รายงาน 

1.แบบทดสอบ O-NET จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

2.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

1.2 แนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผล

การทดสอบรายสาระ/ตัวชี้วัดต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

- สอบถาม 

- ติดตาม 

- รายงาน 

- สังเกต 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบติดตาม 

3.แบบรายงานการนิเทศ 

4.แบบสังเกตชั้นเรียน 

1.3 ร้ อยละ 80ของครู ผู้ สอนปฐมวั ยจั ด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 

- รายงาน 

- สังเกต 

- สอบถาม 

1.แบบรายงานการนิเทศ 

2.แบบสังเกตชั้นเรียน 

3.แบบสอบถาม 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

9.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี มีคุณภาพสอดคล้องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9.2 ครูได้รับการนิเทศแบบพาคิดพาท าโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Google Classroom) สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทัง้ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   
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งบประมาณจาก  
งบพัฒนาจังหวัด แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
จ านวน 1 โครงการ 
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งาน/โครงการ  โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาจงัหวัดสู่ชุมชน  
                   อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี            
แผนงาน    แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาลี  ส ารองทรัพย์และคณะ  
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62          ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                              ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)        ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
                สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงห่วงใยการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะโรงเรียนและนักเรียนในท้องถิ่นชนบท
ห่างไกลตามชายขอบประเทศไทยและที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ.2555 พระองค์ได้ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีในขณะนั้น และ
คณะองคมนตรีรับไปด าเนินการ “โครงการกองทุนการศึกษา” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนปัจจัยที่จ าเป็นในการพัฒนาการ
เรียนการสอน รวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมให้ได้รับการศึกษาต่อตาม
ความสามารถของนักเรียนเพื่อกลับมาเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนของตน พร้อมนี้ทรงพระราชทานแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการนี้ให้ท าในรูปแบบ “ปิดทองหลังพระ” มีอาสาสมัครมาช่วยงานด าเนินการให้เร็วโดยไม่ยึด
รูปแบบราชการมากนัก แต่ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป้าหมายส าคัญของโครงการนี้คือ “ช่วยกันสร้างคน
ดีให้บ้านเมือง” 
              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     
ในหลวงรัชการที่ 10 พระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะสืบสาน 
รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และ
พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ข้อ คือ 
                1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง : มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
                2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม : ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติ แต่
สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
                 3) มีงานท า มีอาชีพ : ให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถ
เลี้ยงตัว และเลี้ยงครอบครัวได้ 
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                 4) เป็นพลเมืองดี : การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและ สถานประกอบการ      
ต้องส่งเสริม ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี หมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอื้ออาทร ต้อง
ท างาน อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
                 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการนี้ ปัจจุบันมีโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา 11 แห่ง และมีโรงเรียนเครือข่ายอีก 3 แห่ง รวม 14 แห่ง โดยเริ่มด าเนินการ
มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางที่โครงการกองทุนการศึกษา ได้วางรูปแบบ
ไว้ แล้วทุกประการ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดจึงได้มีการน าร่องจัดท าโครงการเครือข่ายขับเคลื่อน
คุณธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนหนองปรือพิทยา
คม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น 
             ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์   
ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ ในอันที่จะส่งผลให้ประชาชน
ชาวกาญจนบุรีมีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. วัตถุประสงค ์   

 2.1 เพื่อต้องการเผยแพร่คุณธรรมอัตลักษณ์ของชุมชนที่ผ่านการสังเคราะห์ เพ่ือน าไปเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาต่อไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ี
                   2.2 เพื่อต้องการเผยแพร่คุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดีที่ค้นพบให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อน าไปเป็น
แบบอย่างในชุมชนของตนเอง 

2.3 เพื่อต้องการเผยแพร่วิธีการ ขั้นตอน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ่วมกันสร้างคุณธรรมอัตลกัษณ์ 

2.4 เพื่อต้องการที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนได้ 
2.5 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคงความ

ปลอดภัย และสังคมแห่งการเรียนรู ้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
3. เป้าหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 

               3.1.1ชุมชนและโรงเรียนคัดเลือกอัตลักษณ์ที่ดีที่น าไปเป็นต้นแบบได้อย่างน้อย 1 รูปแบบ 
               3.1.2 มีอัตลักษณ์ที่ดีของชุมชนที่จะน าไปเสนอเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น 5 รูปแบบ 
               3.1.3  มีรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 5 รูปแบบ 
               3.1.4  มีบุคคลดีต้นแบบของชุมชนที่เข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 ชุมชนและโรงเรียนสามารถคัดเลือกอัตลักษณ์ที่ดีของชุมชนในการที่จะน ามาเป็นต้นแบบ         
ในการน าไปพัฒนาชุมชนอื่น 
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                 3.2.2 ชุมชนและโรงเรียนสามารถน าอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองมาน าเสนอเพื่อเผยแพร่ให้กับ
ชุมชนอื่นได้น าไปบูรณาการในการพัฒนาชุมชนของตนเองได ้

      3.2.3 ชุมชนและโรงเรียนสามารถแสดงขั้นตอน วิธีการ รูปแบบในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน
ตนเองจนได้รับการรับรองจากชุมชนนั้น ๆ ว่าสิ่งที่ได้คืออัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง ตลอดจนน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนอื่น ๆ ได ้
                  3.2.4 ชุมชนและโรงเรียนสามารถคัดเลือกบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเองที่ชุมชนให้การยอมรับ            
ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเอง  
4. กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ที่เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวายและโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 
 พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนรอบโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวายและโรงเรียนบ้าน
หนองสาหร่าย 

5. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนนิงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

1 การประชุมบรรยายพิเศษ การขยาย

เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน

อย่างยั่งยืน บรรยายพิเศษโดย พลเอก

ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตร ี

            

2 พิธีมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านคุณธรรม 
ชุมชนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม การ
มอบประกาศเกียรติคุณคนดีของชุมชน 
นักเรียนดีของโรงเรียน และผู้สนับสนุน
โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่
ชุมชน  อ าเภอหนองปรือ 

            

3 การเสวนา เรื่อง ถอดองค์ความรู้รูป 

แบบการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน 

(หนองปรือโมเดล)           
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ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.
พ.

 6
3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย

. 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

 6
3 

ก.
ย.

 6
3 

              

4 การจัดนิทรรศการ เครือข่ายขับเคลื่อน

คุณธรรมสู่ชุมชน อ าเภอหนองปรือ การ

จัดฐานการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมงาน 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในฐานการเรียนรู้ 

            

 
 
 

6.งบประมาณ  จากงบค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวน  200,000.00 บาท ( -สองแสนบาทถ้วน-)   จ าแนกตามกิจกรรม ดังนี ้
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมบรรยายพิเศษ     13,950  13,950 
กิจกรรมที่ 2 พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติ
คุณคนด ี

 43,600  43,600 

กิจกรรมที่ 3 การเสวนา เรื่อง ถอดองค์ความรู้รูปแบบ
การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน (หนองปรือโมเดล) 

 24,000  24,000 

กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการและการจัดฐานการ
เรียนรู้   

 99,000 19,450 118,450 

รวมทั้งสิ้น  180,550 19,450 200,000 

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นยาก การร่วมมือกันสร้าง     
อัตลักษณ์ของชุมชนยิ่งยากกว่า ซึ่งจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการร่วมมือกันของชุมชนและโรงเรียนซึ่งจะต้อง
ปลูกฝังให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น จะเป็นตัวที่จะสร้าง และส่งเสริมความยั่งยืนให้กับชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต
นั่นเอง 
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 การบริหารความเสี่ยง : จะต้องสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นกับชุมชนว่าอัตลักษณ์ชุมชน ที่โรงเรียนและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง คิดค้น สืบหา พัฒนาจนเกิดขี้นเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง ที่จะน าไปสู่
ความยั่งยืนในชุมชนตนเอง ท าให้เกิดเป็นชุมชนคนดี ชุมชนคุณธรรม ที่เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ 

8. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 

โรงเรียนและชุมชนมีรูปแบบการพัฒนาใน การการสังเกตและการ แบบสังเกต/แบบบันทึก 

เรื่องของอัตลักษณ์ที่ไปในท าทองเดียวกัน สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

ต้นแบบคนดีของโรงเรียน จากการคัดเลือกของชุมชน การประกาศผล 

ต้นแบบคนดีของนักเรียน จากการคัดเลือกของโรงเรียน การประกาศผล 

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

           9.1 ชุมชนและโรงเรียนสามารถคัดเลือกอัตลักษณ์ที่ดีของชุมชนในการที่จะน ามาเป็นต้นแบบในการ
น าไปพัฒนาชุมชนอื่น 
            9.2 ชุมชนและโรงเรียนสามารถน าอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองมาน าเสนอเพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นได้
น าไปบูรณาการในการพัฒนาชุมชนของตนเองได ้
             9.3 ชุมชนและโรงเรียนสามารถแสดงขั้นตอน วิธีการ รูปแบบในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง
จนได้รับการรับรองจากชุมชนนั้น ๆ ว่าสิ่งที่ได้คืออัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง ตลอดจนน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชนอื่น ๆ ได ้
            9.4 ชุมชนและโรงเรียนสามารถคัดเลือกบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเองที่ชุมชนให้การยอมรับ            
ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนตนเอง  
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งบประมาณจาก  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

จ านวน 1 โครงการ 

  
 
 
 



252 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

โครงการ                                   การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
                                                       ปีการศึกษา 2562 
แหล่งงบประมาณ                 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สนองกลยุทธ์ ศธจ.กจ. ที ่  3    พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายชาลี  ส ารองทรัพย ์ และ นางวราภรณ์  เนาวราช 
ลักษณะโครงการ            ใหม ่  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน           ไตรมาส 1  (ต.ค.62 – ธ.ค.62)     ไตรมาส  2 (ม.ค.63 – มี.ค.63) 
                                     ไตรมาส 3  (เม.ย.63 – มิ.ย.63)    ไตรมาส  4 (ก.ค.63 – ก.ย.63) 
 

--------------------------------- 
1.หลักการและเหตผุล 
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินผล
การเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนา ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาต ิ

    การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้
เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา ซึ่งการประเมินระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 
เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ อยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ             
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ  และได้จัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน            
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
     ปีการศึกษา 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามโครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีหน้าที่และการบริหารจัดการของศูนย์สอบของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีสถานศึกษา 31 แห่ง 
โดยในปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้งสองสังกัดมี
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิชาภาษาไทย/วิชาภาษาอังกฤษ/วิชาคณิตศาสตร์/วิชาวิทยาศาสตร์) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 45.08 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 37.08  
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เล็งเห็นความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งผลจากการทดสอบจะน ามาเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนา 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จึงจัดท าโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ในการจัดสอบต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
           2.2 เพือ่ศึกษาแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย     
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกดัส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนและ
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 2,238 คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
                 2) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 613 คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 1) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนและสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการประเมินความรู้และความคิดตาม
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มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีคะแนนต้ังแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด และมี
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
                 2) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชาติ และระดับสถานศึกษา 
4. การด าเนนิงาน  
       

ที ่ รายละเอียดกจิกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย.

 6
2 

ธ.ค
. 6

2 
ม.

ค.
 6

3 
ก.

พ.
 6

3 
มี.

ค.
 6

3 
เม

.ย
. 6

3 
พ.

ค.
 6

3 
มิ.

ย.
 6

3 
ก.

ค.
 6

3 
ส.

ค.
 6

3 
ก.

ย.
 6

3 

 กิจกรรมที่ 1              
 การประชุมคณะท างานระดับศูนย์สอบ 45 คน             
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ              
 - จัดประชุมคณะกรรมการระดับ

ศูนย์สอบ 
             

 กิจกรรมที่ 2              
 การประชุมคณะกรรมการระดับ

สนามสอบ 
206คน             

 - แต่งต้ังคณะกรรมการ              
 - จัดประชุมคณะกรรมการระดับ

สนามสอบ 
             

 - กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบ              
 กิจกรรมที่ 3              
 ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
10 คน             

 กิจกรรมที่ 4              
 การติดตามการน าผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานไปใช้ของสถานศึกษา 

31 
โรงเรียน 

            

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 279,850 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1     
การประชุมคณะท างานระดับศูนย์สอบ จ านวน 40 คน     
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ     
** ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 35 บาท - 1,400.- - 1,400.- 
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบ     
** ค่าตอบแทนคณะท างานฯ ป.6 (1 วัน) - 14,800.- - 14,800.- 
+++ ประธานประจ าศูนย์สอบ  1 คน - 3,000.- - 3,000.- 
+++ ตัวแทนศนูย์สอบ 10 คนๆละ 500 บาท - 5,000.- - 5,000.- 
** ค่าที่พัก  1 คืนๆละ 600 บาท จ านวน 3 ห้อง - 1,800.- - 1,800.- 
** ค่าพาหนะตัวแทนศูนย์สอบ - 5,000.- - 5,000.- 
** ค่าตอบแทนคณะท างานฯ ม.3 (2 วัน) - 38,200.- - 38,200.- 
+++ ประธานประจ าศูนย์สอบ  1 คน - 3,000.- - 3,000.- 
+++ คณะท างานประสานงานการจัดสอบ 6 คนๆ ละ 500 บาท - 6,000.- - 6,000.- 
+++ คณะท างานรับ – ส่ง เกบ็รักษาแบบทดสอบ และ     
อุปกรณ์การสอบ 6 คนๆละ 500 บาท - 6,000.- - 6,000.- 
+++ คณะท างานการเงนิ 5 คนๆละ 500 บาท - 5,000.- - 5,000.- 
+++ ตัวแทนศนูย์สอบ 12 คนๆละ 500 บาท - 12,000.- - 12,000.- 
** ค่าที่พัก 1 คืนๆละ 600 บาท จ านวน 2 ห้อง - 1,200.- - 1,200.- 
** ค่าพาหนะตัวแทนศูนย์สอบ - 5,000.- - 5,000.- 
กิจกรรมที่ 2     
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ      
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ     
จุดที่ 1 จ านวน  170   คน     
** ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 35 บาท  5,950.-  5,950.- 
** ค่าสถานทีป่ระชุม  1,000.-  1,000.- 
จุดที่ 2 จ านวน   30   คน     
** ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 35 บาท - 1,050.- - 1,050.- 
ยอดยกมา  62,400.-  62,400.- 
** ค่าสถานทีป่ระชุม  1,000.-  1,000.- 
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบ     
** ค่าตอบแทนกรรมการ ชัน้ ป.6 (1 วัน)  126,250.-  126,250.- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

+++ หัวหน้าสนามสอบ 6 คนๆละ 550 บาท  3,000.-  3,000.- 
+++ กรรมการกลาง 8 คนๆละ 450 บาท  3,600.-  3,600.- 
+++ กรรมการคุมสอบ 152 คนๆละ 450 บาท  68,400.-  68,400.- 
+++ กรรมการคุมสอบส ารอง  7 คนๆละ 450 บาท  3,150.-  3,150.- 
+++ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 6 คนๆละ 450 บาท  2,700.-  2,700.- 
+++ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  6 คนๆละ 450 บาท  2,700.-  2,700.- 
+++ เจา้หน้าที่พยาบาล  6 คนๆละ 450 บาท  2,700.-  2,700.- 
+++ นักการ ภารโรง  8 คนๆละ 250 บาท  2,000.-  2,000.- 
** ค่าตอบแทนครูที่คุมนักเรียนมาสอบ     35   คนๆ ละ 500 บาท  17,500.-  17,500.- 
** ค่าพาหนะเดินทางครูที่คุมนักเรียนมาสอบ  10,000.-  10,000.- 
** ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ   1  คนๆ ละ 500 บาท  500.-  500.- 
** ค่าพาหนะกรรมการคุมสอบ  10,000.-  10,000.- 
** ค่าตอบแทนกรรมการ ชัน้ ม.3 (2 วัน)  90,200.-  90,200.- 
+++ หัวหน้าสนามสอบ 6 คนๆละ 550 บาท  6,600.-  6,600.- 
+++ กรรมการกลาง 6 คนๆละ 450 บาท  5,400.-  5,400.- 
+++ กรรมการคุมสอบ 42 คนๆละ 450 บาท  37,800.-  37,800.- 
+++ กรรมการคุมสอบส ารอง  8 คนๆละ 450 บาท  7,200.-  7,200.- 
+++ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 6 คนๆละ 450 บาท  5,400.-  5,400.- 
+++ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  6 คนๆละ 450 บาท  5,400.-  5,400.- 
+++ เจ้าหน้าที่พยาบาล  6 คนๆละ 450 บาท  5,400.-  5,400.- 
+++ นักการ ภารโรง  14 คนๆละ 250 บาท  7,000.-  7,000.- 
** ค่าพาหนะกรรมการคุมสอบ  10,000.-  10,000.- 

รวมทั้งสิ้น  279,850.-  279,850.- 
 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัดและ

ประเมนิผล 
ผลผลิต (Output)     
1.ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด และมี
จ านวนที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- ทดสอบ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2.ร้อยละ 40 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด และมี
จ านวนที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- ทดสอบ แบบทดสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

3.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีแนวทาง
การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับชาติ และระดับสถานศึกษา 

- สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1.ได้รับการประเมินความรู้และความคิดตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมี
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด และมี
จ านวนที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- รายงานผล ผลการทดสอบ จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

2.สถานศึกษามีแนวทางการน าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชาติ 
และระดับสถานศึกษา 

- ติดตาม แบบติดตามการน าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชาติ 
และระดับสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

 
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
        7.1 ความเสี่ยง  ผู้รับผิดชอบโครงการมีประสบการณ์ในงานวัดและประเมินผล รวมทั้งการด าเนินงาน
จัดสอบ O-NET น้อย และการติดต่อประสานงานการจัดสอบระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา  
        7.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  ศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากคู่มือจัดสอบตามที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
          มีข้อมูลผลการประเมินน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และปรับปรุงคุณภาพ
การเรยีนการสอนของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  
 

ส่วนที ่5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการ
ด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าประสงค์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจน      การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และการสื่อสารระหว่าง
องค์กร มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนี้ 

      1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

 1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา และทุกภาคส่วนในจังหวัด     
ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 1.2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญและใช้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
บริหารจัดการศึกษา โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
 1.3 ด าเนินการ ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญและทิศทางตามแผนปฏิบัติการ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ยกย่องชมเชย ให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ 
  1.5 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง จังหวัด และทุกภาคส่วน เพื่อรับการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 2. การบริหารงบประมาณในโครงการ/กจิกรรม 

 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้
เป็นไปตามตัวช้ีวัดของโครงการ และรายงานผลการใช้เงินงบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ใช้ตามโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ห้ามน างบประมาณส่วนที่เหลือไปใชใ้นกิจกรรมอื่น 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 

                   2.3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน จะด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้
มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก ่
 1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301, 
302 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 2) การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
            ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1) และข้อ 2) ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาสรวม 4 ไตรมาส/ป ี 
และให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังน้ี 
 ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
 ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 
 ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
  ไตรมาสที่ 4    ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
                        3) การรายงานผลการด าเนินงานผา่นระบบ มอบให้กลุ่มนโยบายและแผนด าเนินการ 
                         4) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ  
 2.4 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มอบให้กลุ่มนโยบาย
และแผน สรุปและน าเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน  หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ
สาธารณชน 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)   
 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี
ที่ ๑๐๘/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
                         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ีและแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำ 3 ป ี
                        (พ.ศ.2563-2565) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี

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

     ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำ 3 ปี                        
(พ.ศ.2563-2565) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรปฏิบัติงำน   
กำรด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับ       
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำล และยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  และบริบทของพ้ืนที่ 

      เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน  
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ  ดังนี ้
          1. นำยอนันต์ กัลปะ             ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี               ประธำนคณะท ำงำน  
 2. นำยโอภำส ต้นทอง           รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี           รองประธำนคณะท ำงำน 
          3. นำยชำลี ส ำรองทรัพย ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมนิผล     คณะท ำงำน 

๔. นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน   
 ๕. นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ   คณะท ำงำน 
          ๖. นำงภิญญดำ รัตนพนังสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน คณะท ำงำน 
          7. นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                              คณะท ำงำน            
 ๘. นำงสำวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรยีน   คณะท ำงำน 
           9. นำยนิวัตน์ โชติสวัสดิ์          ศึกษำนิเทศก์                                   คณะท ำงำน  
          10. นำงพูลทรัพย์  หินอ่อน ศึกษำนิเทศก์ คณะท ำงำน  
          11. นำงพิชญำภัค  อำรีรอบ     ศึกษำนิเทศก์            คณะท ำงำน 
               ๑๒.  นำงวำรินทร์  สุขกุล                    ศึกษำนิเทศก์                                                                         คณะท ำงำน                                                 
          13. นำงสำวถวิล หวังกุ่ม         ศึกษำนิเทศก์                                      คณะท ำงำน  
          14. นำงเมตตำ สุกใส            ศึกษำนิเทศก์                                      คณะท ำงำน  

15. นำงสำวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์  ศึกษำนิเทศก์                                       คณะท ำงำน  
 1๖. นำยชัยวัตร ทองบ่อ       ศึกษำนิเทศก์                                  คณะท ำงำน  
         1๗. นำงสำวสัทธำ สืบดำ       ศึกษำนิเทศก์                                   คณะท ำงำน        
 1๘. นำงวรำภรณ์ เนำวรำช        ศึกษำนิเทศก์                                  คณะท ำงำน      
           19. นำงสำลินี อุดมผล        ศึกษำนิเทศก ์                   คณะท ำงำน  
 

/๒๐.นำงทัศวรรณ... 



๒ 
 

        20. นำงทัศนวรรณ ศักดิ์กำญจนเดช  ศึกษำนิเทศก ์               คณะท ำงำน 
         ๒๒. นำยอังกูร จินจำรักษ์      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                     คณะท ำงำน 
         ๒๓.  นำงสำวสำวิณี  สุริยำวงษ์   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                                คณะท ำงำน  
        24. นำงสำวภณิตำ  สืบอำสำ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
          25. นำงชัฏชรี มริภัณณฏี          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         คณะท ำงำน  
 26. นำงสำวปรำณี ทองสุทธำ     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 
        27. นำงอรศิมำ ศรีส ำรำญ         นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
        28. นำงปำนไพลิน  แม้นพรหม       นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
        ๒๙. นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                 คณะท ำงำน 
        ๓๐. นำงอังคณำ วิสุทธำกร            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร               คณะท ำงำน 
 ๓๑.นำยสรำวุธ พูลพิพัฒน ์           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                คณะท ำงำน 
 3๒.นำงจิตติมำ ธนะรัตน์               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ               คณะท ำงำน 
           3๓. นำงพรทิพย์  สันทัด                        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                          คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  3๔. นำยเจริญพงศ์ แสนโสม นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร        คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
 3๕. นำงสำวสะใบแพร สอนโสม นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                  คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ  
 3๖. นำงสำวอรอุมำ พันแสงทอง   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร             คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
        3๗.นำงสำวดำรณี แต่แดงเพชร        นักทรัพยำกรบุคคล                         คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ  

        หน้าที่ 
        1. วำงแผน ก ำหนดรปูแบบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์
        2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน และบริบทต่ำงๆ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  และแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี 

                ทั้งนี้ให้ผูที่ไดรับกำรแตงต้ังปฏิบัติหนำที่ที่ไดรับมอบหมำยเต็มควำมสำมำรถ  ให้เกิดประโยชนกับ 

ทำงรำชกำร 

                            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                            สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐   กุมภำพันธ ์ พ.ศ.256๓ 
                                                                                      

                                                                  

(นำยอนันต์  กลัปะ) 
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี

  
 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร(ีฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 
 

                      
 

ที่ปรึกษา 
นายอนันต์   กัลปะ   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 

                                
เรียบเรียง/รวบรวม/จัดท า 

นางพรทิพย์  สันทัด  ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ ศธจ.กาญจนบุรี 
                                     

ออกแบบปก/ภาพ 
นางสาวสัทธา  สืบดา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุร ี

 
 
 
 
 

 
 

คณะผูจั้ดท ำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


