
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ.2562 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33   ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบกำรและทิศทำงเพ่ือกำรขับเคลื่อน

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรภิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 โดยมีกำรวิเครำะห์

ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  แผนกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2560-2579 นโยบำยส ำคัญ

ของกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำย กลยุทธ์ ของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  โดยก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่สอดคล้องกับนโยบำย

ของรัฐบำล  นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    

โดยมุ่งกำรพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ  พัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือกำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำง

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพเต็มตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 

        

                                                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

ค ำน ำ                          หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ        

 ภูมิหลัง          1 
 ควำมเป็นมำ          6 
 ที่ตั้งและอำณำเขต          6 
 อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         10 
 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ         12 
 ปริมำณงำนที่รับผิดชอบ         20 
 ข้อมูลผลกำรจัดกำรศึกษำ         22 

ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ         33 
 ยุทธศำสตร์ชำติ/นโยบำยรัฐบำล/แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12         34 
 ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
   นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         41 
     - วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำย   ผลผลิต  นโยบำย         
 นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33         62 
  - วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์  ค่ำนิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด    
ส่วนที่ 3 โครงกำร/กิจกรรม         98 
 กรอบงบประมำณ 2562         99 
    แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562           100 
 ควำมเชื่อมโครงกำรกับกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33       104 
 รำยละเอียดโครงกำร         107 
ส่วนที่ 4 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ       277 
 
ภำคผนวก 
      ค ำสั่งคณะกรรมกำร             
 



สารบัญตาราง 
         หน้า 

ตารางท่ี  
1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์  7 
2 ข้อมูลประชากรจังหวัดสุรินทร์  8 
3 จ านวนประชากรวัยเรียน  กลุ่มอายุ 12-17 ปี จังหวัดสุรินทร์                                            9 
4 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 20 
5 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2561) 21 
6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประเทศ  สังกัด  จังหวัด และสพท.(O-NET)                    

ปีการศึกษา 2559 -2560   ชั้น ม.3 และ ม.6 
22 

7 จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  จ านวน 85 โรงเรียน                   22 
8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามผลการประเมิน                    

จ านวน 85 โรงเรียน  
23 

9 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.รอบ 3  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
จ าแนกระดับคุณภาพ/รายตัวบ่งชี้ จ านวน 85 โรงเรียน  

23 

10 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(รอบที่ 2 ปี 2561) 

24 

11 
 

12     
 
13      

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สพม.33 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สารบัญโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารภายใน สพม.33   
163,000 นายวัชรา   สามาลย์ 108 

2 โครงการจั ดการแข่ ง ขั นกีฬานั ก เ รี ยนระดับมั ธยมศึ กษา  
“สพฐ. เกมส์”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

100,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

113 

3 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

350,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

117 

4 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

60,000 นายเสนอ  ประพันธ์ 122 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

84,440 นายเสนอ  ประพันธ์ 128 

6 โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 

100,000 นายวัชรา  สามาลย ์ 132 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ
และการบริหารจัดการที่ดี สพม.33  ประจ าปีงบประมาณ 

188,150 นางจุไรภรณ ์ สิริไสย 138 

8 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

257,000 นางปวีณา กระเวนกิจ 
นายสิรวชิญ์ แสนด ี
นางพิชญส์ิณี   เจรญิรัตน ์

144 

9 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 

30,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 148 

10 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

88,480 นายเชาวลิต  รัมพณีนิล 152 

11 โครงการรับการติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ปีงบประมาณ 2562 

30,000 นางปาณิศา นเิลิศรัมย ์ 157 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

171,970 นางนวลรัตน ์ จันทร์เพ็ชร ์
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

164 

13 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 20,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  168 
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 10,000 นางนวลรัตน ์  

จันทร์เพ็ชร์  
   

173 



ที ่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
15 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา                90,000 นายชัยสิทธิ์   

คุณสวัสดิ์    
178 

16 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ในหลักสูตรการ
พัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

12,000 นายเสนอ ประพันธ์ 
นางชัญญรัชญ์   
ชูทอง 

183 

17 โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ต าแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

35,000 นายสนอง สินโพธิ์ 
นางสาวฉะอ้อน  
สมอ่อน 

190 

18 โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยหลัก 3R 

10,000 นางณัฐกานต์   
ปีแหล่   

195 

19 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวนและการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา       

20,000 นางปฤษณา   
อรรถเวทิน 
นายนคร  เจือจันทร์      

202 

20 โครงการการวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล
เพ่ือจัดท ารายงานของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และ
โรงเรียนในสังกัด 

20,000 นางปวีณา กระเวนกิจ   207 

21 โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาการศึกษายุคไทยแลนด์4.0 สพม.33 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

50,000 นางชมพูทิพย์  
ธรรมโสภณ  และคณะ 

211 

22 โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิด 

85,000 นายวัชรา  สามาลย์
และคณะ DLICT 

215 

23 โครงการ วิจัยและพัฒนางานวิชาการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 40,000 นายรวิชญุฒม์  
ทองแม้น 

220 

24 โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

50,000 นางสาวลัดดาวัลย์  
ไชยยา 

223 

25 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานใน
หน้าที่สู่ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

15,720 นายเสนอ ประพันธ์ 
นางชญัญรัชญ ์ ชูทอง 

228 

26 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
สถานศึกษา 

150,000 นางลัดดาวัลย์   
เพ่งเล็งดีและคณะ         

233 



ที ่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หน้า 
27 โครงการ พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สู่ความเป็นเลิศ 
35,000 นางพิชญ์สิณี  

เจริญรัตน์  
241 

28 โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 

200,000 นางนวลรัตน์  
จันทร์เพ็ชร์    

246 

29 โครงการ คุณธรรมน าองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การให้บริการ 

50,000 นายสิรวิชญ ์ แสนดี 249 

30 โครงการสวนสวย โรงเรียนงาม 20,000 นายสิรวิชญ ์ แสนดี 252 
31 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดล้อม 
60,000 นายสิรวิชญ์  แสนด ี 256 

 



 

 

1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ส่วนที่  1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2552  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) ได้

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จ านวนศูนย์ประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา มีทั้งสิ้น 41 ศูนย์    
  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32  ตั้งอยู่ใน บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ต าบล
นอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ขอใช้อาคารส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์เดิม) โดยมี  
นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32  จังหวัดสุรินทร์ 
  ภารกิจของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานการจัดการ
มัธยมศึกษา  จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  รวมทั้งการเชื่อมประสาน
ความร่วมมือการจัดการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง  
ให้เกิดความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยใช้ชื่อว่า 
“คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา” การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการให้
เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  ประกอบด้วย 
 1. นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร                 ประธานกรรมการ 
 2. นางภัทิรา     เสงี่ยมศักดิ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธร                            กรรมการ 
  3. นายแสน   แหวนวงศ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย                            กรรมการ 
 4. นายถนอม  บุญปก       ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี                             กรรมการ 
 5. นายพัลลภ  พัวพันธุ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร                           กรรมการ 
 6. นายไพชยนต์ จันทเขต       ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร                         กรรมการ 
 7. นายหัสชัย  สุพรรณภพ      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา                           กรรมการ 
 8. นายชูเดช   อ าพันทอง       ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10.นายองอาจ  ดีประดวง      ศึกษานิเทศก์  สพท.สุรินทร์ เขต 1      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต ลงในราชกิจจานุเบกษา  เพ่ือการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และแต่งตั้งให้ นายเลิศชาย  
สุขประเสริฐ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



 

 

2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มัธยมศึกษา เขต 33  และมีค าสั่งแต่งตั้งให้ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 
  กรอบงบประมาณท่ีได้รับประจ าปี พ.ศ. 2553  รวมทั้งสิ้น จ านวน 522,000   บาท  แบ่งเป็น.- 
  1.  งบพื้นฐาน (งานประจ า)  งบด าเนินงาน  เพ่ือใช้จ่ายส าหรับการบริหารจัดการในศูนย์ประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา  เป็นค่าสาธารณูปโภค  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต่อการบริหารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ในลักษณะงบด าเนินงาน  จ านวน  
300,000  บาท 
  2.  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน  เพ่ือเป็นค่าพัฒนาคลังสื่อ คลังข้อสอบ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ฐานกิจกรรม และเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนส าหรับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด  ได้รับงบประมาณ  จ านวน  222,000  บาท  โดย
ด าเนินการขับเคลื่อนในรูปของโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 
 3.  งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (ห้องประชุมชั้น 3)  
จ านวน  1,000,000  บาท 
 4.  งบบริจาค สร้างห้องเก็บพัสดุ/ห้องเก็บผลงาน จ านวน 300,000  บาท 
  วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นาย
ไพศาล วุทฒิลานนท์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554   
  วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นาย
ไพศาล วุทฒิลานนท์ เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33     
 กรอบงบประมาณท่ีได้รับประจ าปี พ.ศ. 2554  รวมทั้งสิ้น จ านวน  6,000,000   บาท  แบ่งเป็น.-          
          - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  3,000,000   บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้บริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  
           - งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) จ านวน 3,000,000  บาท(สามล้านบาทถ้วน)  
เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตด้านหน้าอาคารและด้านข้างทิศตะวันออกของอาคารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ ทั้งหมด  จ านวน  600,000   บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555   นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
 กรอบงบประมาณท่ีได้รับประจ าปี พ.ศ. 2555  รวมทั้งสิ้น จ านวน  7,000,000   บาท  แบ่งเป็น 
          - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  4,000,000   บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้บริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  
           - งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  จ านวน 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
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 - สร้างเสาธง ขนาดความสูง 14 เมตร  จ านวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าชั้นล่าง พร้อมถังบ่อเกรอะ  จ านวน 300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านหน้าอาคาร) สูง 3.00 เมตร กว้าง 6 เมตร  ยาว 60 เมตร  
จ านวน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556   นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
 กรอบงบประมาณท่ีได้รับประจ าปี พ.ศ. 2556  รวมทั้งสิ้น จ านวน  8,000,000   บาท  แบ่งเป็น.- 
          - งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
           - งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ จ านวน 3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
  - งบลงทุน รายการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สพม. 33 (โดม) ขนาด 15 x 20 ตร.ม. จ านวน 900,000 บาท  
(เก้าแสนบาทถ้วน) 
 - สร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา จ านวน  65,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  - สร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิ พร้อมศาลพระภูมิ  จ านวน  85,000.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557   นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
 กรอบงบประมาณท่ีได้รับประจ าปี พ.ศ. 2557  รวมทั้งสิ้น จ านวน   8,000,000.00  บาท  แบ่งเป็น.- 
          - งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  5,000,000.00  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือ
ใช้บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
           - งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  จ านวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพ่ือ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างโรงจอดรถ (ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ) สูง 2.50 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร  
จ านวน 279,500 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ฝาเปิด ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (งบลงทุน) จ านวน  314,600  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ฝาเหล็ก ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (เงินเหลือจ่าย)  จ านวน  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานทางเข้าโรงจอดรถด้านทิศตะวันตกของอาคาร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ติดรั้วด้านทิศเหนือ)  จ านวน  320,000  บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 - ซ่อมแซมพ้ืนหินขัดอาคาร 1 ทุกชั้น  จ านวน  174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  - ปรับปรุงบริเวณโดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าประตูด้านทิศใต้ (ทางเข้าถนนคชสาร) 
จ านวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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  - ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ หลังที่ 2 (แบบ อาคารฝึกงาน 
204/27)  จ านวน  4,780,000 บาท 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558   นายไพศาล วุทฒิลานนท์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูและป้ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ด้านทิศเหนือ)  
จ านวนเงิน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 - ได้รับงบประมาณ งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าทุกชั้นทุกห้องในอาคาร 1 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าถึงถนนคชสาร และ ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถด้านทิศเหนือ (ติดประตูทางเข้า -
ออกไปทางตะวันออก ได้ครึ่งหนึ่งของโรงจอดรถ)  จ านวนเงิน 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
             วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ 
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่  
17 มีนาคม พ.ศ. 2559   
          กรอบงบประมาณท่ีได้รับประจ าปี พ.ศ. 2558  รวมทั้งสิ้น จ านวน 8,000,000   บาท  แบ่งเป็น 
               - งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  5,000,000   บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้บริหารจัดการ ศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                - งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ จ านวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. 
      - ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องเกียรติยศ ในอาคาร สพม. 33 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ปี 2558  รวมทั้งสิ้น จ านวน 300,000   บาท  และปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงจอดรถด้านทิศเหนือ 
(ครึ่งหนึ่งทางซีกตะวันออก ติดรั้วโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน)   
  วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นาย
พิทยา  ไชยมงคล  เป็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
      งบประมาณท่ีได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น จ านวน  2,315,990   บาท  แบ่งเป็น.- 
              - ปรับปรุงบริบทสวนสวย สพม.33 งบบริจาคจากโรงเรียนในสังกัด จ านวน  400,000  บาท 
              - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น1 หลังที่ 2 งบเงินเหลือจ่าย จ านวน  410,000  บาท 
              - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น1 หลังที่ 2  จ านวน  841,800  บาท 
              - ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า-ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน  664,190   บาท  
  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายส าเริง  บุญโต  เป็น รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    

งบประมาณท่ีได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                   งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  รวม
ทั้งสิ้น จ านวน  2,705,600   บาท  แบ่งเป็น 
   - รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 และ อาคาร 2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 (รางน้ าฝน ระแนงบังตา กันสาด  จ านวน  1,000,000 บาท )  
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      - ค่าครุภัณฑ์รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
งบประมาณ 1,214,000  บาท  จ านวน 1 คัน 
   - ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม จ านวน 1 หลัง (แบบนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง/49) งบประมาณ 
491,600  บาท 
  - ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม จ านวน 1 หลัง(แบบนักเรียน
ชาย 6 ที่นั่ง/49) งบประมาณ 491,600  บาท  
   กรอบงบประมาณที่ได้รับ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น  
จ านวน  10,784,631 บาท 
 วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายส าเริง  บุญโต  เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
                     งบประมาณที่ได้รับ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น  จ านวน  
7,000,000 บาท 
   งบประมาณท่ีได้รับ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น  จ านวน  
5,000,000 บาท 
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ความเป็นมา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33)  จัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 5  และมาตรา 37 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
โดยค าแนะน าของสภาการศึกษาเม่ือคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา   โดยให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไปสังกดัเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีผลตั้งแต่วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ตั้งอยู่เลขที่197 หมู่  20 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์ 0 4471 3465  0 4451 3625 โทรสาร 0 4471 3460    
โดยที่จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นแวงที่ 103 และ 105 องศา
ตะวันออก   เส้นรุ้งที่  15 และ  16 องศาเหนือ  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร  จังหวัดสุรินทร์ 
แบ่งเขตการปกครองเป็น  17  อ าเภอ   158  ต าบล  2,122  หมู่บ้าน  1 เทศบาลเมือง  27 เทศบาลต าบล 
144 องค์การบริหารส่วนต าบล มีพ้ืนที่รวม 8,701 ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม  1,397,768 คน  

 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม  

  ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ตาราง 1   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์ 
  

ที ่ อ าเภอ 
หน่วยการปกครอง (แห่ง) จ านวนเนื้อที่ 

(ตร.กม.) 
ระยะทาง 

จาก
จังหวัด 

ต าบล หมู่บ้าน อบจ. ทม. ทต. อบต. 

1 อ าเภอเมืองสุรินทร์ 20 290 1 1 1 20 1066 - 
2 อ าเภอปราสาท 18 241 - - 3 17 908 28 
3 อ าเภอสังขะ 12 186 - - 1 12 1,009 47 
4 อ าเภอศีขรภูมิ 15 228 - - 2 14 562 34 
5 อ าเภอรัตนบุรี 12 162 - - 1 12 384 70 
6 อ าเภอท่าตูม 10 165 - - 2 9 714 52 
7 อ าเภอส าโรงทาบ 10 100 - - 2 9 421 54 
8 อ าเภอชุมพลบุรี 9 122 - - 5 5 526 91 
9 อ าเภอจอมพระ 9 105 - - 3 7 429 26 
10 อ าเภอสนม 7 78 - - 2 6 203 51 
11 อ าเภอบัวเชด 6 68 - - 1 6 479 70 
12 อ าเภอล าดวน 5 51 - - 1 5 343 26 
13 อ าเภอกาบเชิง 6 86 - - 2 4 576 58 
14 อ าเภอศรีณรงค์ 5 62 - - - 5 410 64 
15 อ าเภอพนมดงรัก 4 55 - - - 4 318 78 
16 อ าเภอเขวาสินรินทร์ 5 55 - - 1 4 191 18 
17 อ าเภอโนนนารายณ์ 5 68 - - - 5 161 72 

รวม 158 2,122 1 1 27 144 8,701  
 
ที่มา : ปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ตาราง 2    ข้อมูลประชากรจังหวัดสุรินทร์ 

อ าเภอ/เทศบาล 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 110,895 111,461 222,356 
อ าเภอปราสาท 73,609 75,122 148,731 
อ าเภอสังขะ 64,210 63,263 127,473 
อ าเภอศีขรภูมิ 65,172 65,997 131,169 
อ าเภอรัตนบุรี 44,029 44,214 88,243 
อ าเภอท่าตูม 46,511 46,108 92,619 
อ าเภอส าโรงทาบ 25,424 25,279 50,703 
อ าเภอชุมพลบุรี 34,906 34,421 69,327 
อ าเภอจอมพระ 28,118 27,879 55,997 
อ าเภอสนม 19,787 19,473 39,260 
อ าเภอบัวเชด 17,741 17,047 34,788 
อ าเภอล าดวน 13,501 13,467 26,968 
อ าเภอกาบเชิง 30,911 30,476 61,387 
อ าเภอศรีณรงค์ 23,636 23,258 46,894 
อ าเภอพนมดงรัก 19,252 18,766 38,018 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 17,331 17,639 34,970 
อ าเภอโนนนารายณ์ 17,658 17,714 35,372 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบัวเชด 3,234 3,288 6,522 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 1,217 1,206 2,423 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท์ 2,124 2,296 4,420 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสังขะ 1,807 2,087 3,894 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลศีขรภ ูมิ 2,304 2,491 4,795 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสนม 2,494 2,602 5,096 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลรัตนบุรี 2,706 2,938 5,644 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนิคมปราสาท 1,340 1,357 2,697 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลกังแอน 2,904 3,200 6,104 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลจอมพระ 2,003 2,203 4,206 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าตูม 2,080 2,157 4,237 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลชุมพลบุรี 1,145 1,244 2,389 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองที 989 952 1,941 
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อ าเภอ/เทศบาล 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร์ 18,009 21,116 39,125 

รวมจังหวัดสุรินทร์ 697,047 700,721 1,397,768 
ที่มา : ปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ตาราง 3   จ านวนประชากรวัยเรียน  กลุ่มอายุ 12-17 ปี จังหวัดสุรินทร์ 

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 
12 9,071 8,543 17,614 
13 9,387 8,728 18,115 
14 9,286 8,947 18,233 
15 9,125 8,380 17,505 
16 9,122 8,495 17,617 
17 9,565 8,803 18,368 
รวม 55,556 51,896 107,452 

 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น   
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสานส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประกอบด้วย 9 กลุ่ม  1  หน่วย   ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  10. กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

 
 
 
  
 
 
        

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 33 

 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

 
กลุ่ม 

บริหาร 
งานบุคคล 

 
กลุ่ม 

นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

การ
จัดการ
ศึกษา 

 

  
กลุ่ม

บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

  
   

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

สถานศึกษา 

85 โรงเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กศจ.สุรินทร์   ศธจ.สุรินทร์ 

  

กลุ่ม 
พัฒนา 
ครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

  
   

 

  กลุ่มกฏหมายและคด ี
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สภาพการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือให้การ
ปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมี
โรงเรียนจ าแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต จ านวน 85 โรง“เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด”  ดังนี้  

1. สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
  3. โรงเรียนมหิธรวิทยา   4. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
  5. โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนนาบัววิทยา 

7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  8. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

2. สหวิทยาเขตสิรินธร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสิรินธร    2. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
  3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา   4. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  5. โรงเรียนพญารามวิทยา   6. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
  7. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   8. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  9. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  10. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 3. สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  2. โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา 
  3. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   4. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
  5. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  6. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  7. โรงเรียนแร่วิทยา   8. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
  9. โรงเรียนพนาสนวิทยา  

4. สหวิทยาเขตศรีส าโรง  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
  3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
  5. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   8. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

9. โรงเรียนยางวิทยาคาร   10. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  11. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  12. โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
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5. สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 11  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 

3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  4. โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
  5. โรงเรียนช้างบุญวิทยา   6. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

7. โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร  8. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
  9. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 

6. สหวิทยาเขตศรีนครเตา  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนรัตนบุรี   2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
  3. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
  5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
  7. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  8. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
  9. โรงเรียนหนองอียอวิทยา  10. โรงเรียนโนนเทพ 
  11. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  12. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา   

7. สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  3. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   4. โรงเรียนตานีวิทยา 
  5. โรงเรียนโคกยางวิทยา   6. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
  7. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  8. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  10. โรงเรียนตาเบาวิทยา 
  11. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  12. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

8. สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนสังขะ    2. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 3. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 5. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 7. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  8. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
 9. โรงเรียนพระแก้ววิทยา   10. โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 
 
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนสังขะ    6. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
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โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
1.โรงเรียนสุรวิทยาคาร   (SMET,IEP,วิทยาศาสตร์(สสวท.)   
2. โรงเรียนสิรินธร  (MEP,AP, SME, วิทยาศาสตร์(สสวท./สอวน.), ILP, EP) 
3. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (HUB ,SMET)   
4. โรงเรียนรัตนบุรี    (SME ,วิทยาศาสตร์(สสวท.)  
5. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  (STEM)  
6. โรงเรียนสังขะ  (SME วิทยาศาสตร์) 
7. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย (SME)   
8. โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก  (EP) 
9. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน (SME)   
10. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ (SME) 
11. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา (SME)   
12. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม (SME)  
13. โรงเรียนบัวเชดวิทยา (วิทยาศาสตร์ สสวท./สอวน.)   
14. โรงเรียนสนมวิทยาคาร  (SMET) 
15. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  (SME) 

โรงเรียนดีประจ าต าบล   
รุ่นที่ 1 ปี   2553 

   1. โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
 รุ่นที่ 2     ปี 2556 
  1. โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 
 รุ่นที่ 3    ปี 2557 
 1. โรงเรียนพญารามวิทยา   2. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
 3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  4. โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
 5. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม  6. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
 7. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  8. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
 9. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   10. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
 11. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา  12. โรงเรียนโคกยางวิทยา    

13. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  14. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา   
15. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  
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โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ   
  1. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  รุ่นที่ 3  
  2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร รุ่นที่ 6  ประเภทที่ 2 (สนับสนุนเฉพาะด้านองค์ความรู้ห้องสมุด 
                        มีชีวิต) 
 โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
  1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
  2. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
  3. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
  5. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

  รุ่นที่ 1   
  1.  โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3.  โรงเรียนรัตนบุร ี   4. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  รุ่นที่ 2  
 1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
           รุ่นที่ 3  

1. โรงเรียนกระเทียมวิทยา   2. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม   
3. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์    4. โรงเรียนตานีวิทยา   
5. แตลศิริวิทยา      6. นาดีวิทยา   

           7. นารายณ์ค าผงวิทยา    8.แนงมุดวิทยา   
9. พนมดงรักวิทยา     10.พนาสนวิทยา   
11. เมืองบัววิทยา     12.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    

           13. สนมวิทยาคาร     14. สวายวิทยาคาร   
15. ส าโรงทาบวิทยาคม     16. สินรินทร์วิทยา   
17. หนองแวงวิทยาคม    18. ห้วยจริงวิทยา 
19. จอมพระประชาสรรค์   20. บัวเชดวิทยา  
21. วีรวัฒน์โยธิน    22. ศีขรภูมิพิสัย   
23. สังขะ     24. สุรพินท์พิทยา   
25. กาบเชิงวิทยา       

โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
  รุ่นที่ 1 
  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
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 โรงเรียนในฝัน  จ านวน  25  โรงเรียน 
รุ่นที่ 1 
1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  2. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก   
3. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  4. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   
5. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ์  6. โรงเรียนสนมวิทยาคาร   
7. โรงเรียนตานีวิทยา   8. โรงเรียนบัวเชดวิทยา  
รุ่นที่ 2 

 1.  โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
 3. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  4.  โรงเรียนกาบเชิงวิทยา    

5. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา    6.  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย   
7. โรงเรียนสังขะ   
รุ่นที่ 3  
1. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม     2. โรงเรียนพนาสนวิทยา    
3. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน    4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา     
5. โรงเรียนธาตุศรีนคร    6. โรงเรียนโนนเทพ 
7. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  8. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
9. โรงเรียนตาเบาวิทยา   10. โรงเรียนแนงมุดวิทยา  

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

  1. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม   2. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
  3. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  4. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม/เรียนร่วม จ านวน  16 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา    2. โรงเรียนพญารามวิทยา 
  3. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  6. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  7. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  8. โรงเรียนพนาสนวิทยา    

9. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์  10. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา    
11. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา  12. โรงเรียนแตลศิริวิทยา    
13. โรงเรียนรัตนบุรี   14. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

  15. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  16. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
โรงเรียนต้นแบบต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  

1. โรงเรียน Sister School       โรงเรียนสิรินธร  
2. โรงเรียน Buffer School    โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
3. โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – อินโดนีเซีย    โรงเรียนสิรินธร 
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โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
 2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 3. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
 4. โรงเรียนสนมวิทยาคาร  

โรงเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
     รุ่นที่ 1  
          โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน      
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต(รุ่นที่ 1) 
  1.โรงเรียนสวายวิทยาคาร   2. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 3. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
 5. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  6. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
 7. โรงเรียนเมืองบัววิทยา   8. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
 9. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  10. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
      เครือข่ายโรงเรียนสุจริต (รุ่นที่ 2) จ านวน 74 โรงเรียน   

โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
 รุ่นที่ 2 
           โรงเรียนสิรินธร 
โรงเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
 1.โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2. โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา   4. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
 5. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   6. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 7. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  8. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
 9. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   10. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 11. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  12. โรงเรียนรัตนบุรี 
 13. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  14. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
 15. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  16. โรงเรียนโคกยางวิทยา 
 17. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  18. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
 19. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  20. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
 21. โรงเรียนบัวเชดวิทยา   22. โรงเรียนสังขะ 
 23. โรงเรียนกระเทียมวิทยา  24. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 25. โรงเรียนพระแก้ววิทยา  
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โรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
 2.โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 3.โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแกนน า  จ านวน 16 โรงเรียน 

1. โรงเรียนสวายวิทยาคาร    2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  4. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา  
5. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  6. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
7. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   8. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
9. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  10. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
11. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  12. โรงเรียนรัตนบุรี 
13. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  14. โรงเรียนโคกยางวิทยา 
15. โรงเรียนกระเทียมวิทยา  16. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

โรงเรียนประชารัฐ  จ านวน  10  โรงเรียน 
1. โรงเรียนศรีสุขวิทยา    2. โรงเรียนเมืองบัววิทยา  
3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม   4. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  
5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  
7. โรงเรียนโคกยางวิทยา    8. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา  
9. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   10. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04   

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ปีงบประมาณ  2558  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
   ปีงบประมาณ  2561   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
  1. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  ปี 2557 
  2 .โรงเรียนสิรินธร  ปี 2561 
  โรงเรียนคู่พัฒนา 

1. โรงเรียนสิรินธร กับ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  
2.โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน กับ โรงเรียนศรีไผทสมันต์  
3.โรงเรียนสุรวิทยาคาร  กับ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ,โรงเรียนมหิธรวิทยา   

             และโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล   
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โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  1.โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี   2. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
  3.โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  4. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  5.โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา   8. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  9.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11.โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  12. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
  13. โรงเรียนรัตนบุรี   14.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
  15.โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  16.โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  17.โรงเรียนพระแก้ววิทยา   18.โรงเรียนสังขะ 
  19. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  20. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  21.โรงเรียนเมืองลีงวิทยา   22. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
  23.โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  24. โรงเรียนมัธยมจารพัติวิทยา 

โรงเรียนขับเคลื่อนประเทศไทยไร้ขยะ(Set Zero Waste School) 
1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
2. โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
3. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
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ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33    มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ครอบคลุม 17 อ าเภอ มีสถานศึกษา จ านวน  85 โรง นักเรียนจ านวน  
52,443  คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,770 คน 
รายละเอียด  ดังนี้ 
ตาราง 4 แสดงจ านวนนักเรยีน จ าแนกรายช้ัน เพศ  และห้องเรียน ปีการศึกษา  2561 
(ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน  2561)  

 

 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4,948 5,142 10090 321 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4,721 5,156 9877 315 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 4,489 4,809 9298 315 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 14,158 15,107 29265 951 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,136 4,927 8063 279 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,736 4,678 7414 278 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,670 4,591 7261 284 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,642 14,149 22,738 841 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 105 47 152 5 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 77 55 132 6 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 97 59 156 6 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  279 161 440 17 

รวมทั้งสิ้น 22,979 29,464 52,443 1,809 
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ตาราง 5   แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2561) 
             5.1 ข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
(10 มิถุนายน 2561) 
 

สายงาน จ านวน หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 1  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 2  (ช่วยราชการ 1) 
ศึกษานิเทศก ์ 11 (ช่วยราชการ 1) 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 27  
พนักงานราชการ 2 (ช่วยราชการ 2) 
ลูกจ้างชั่วคราว 15 (ช่วยราชการ 5) 
รวมทั้งสิ้น 60  
 
            5.2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 (10 มิถุนายน 2561) 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 85 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 107 
ข้าราชการคร ู 3,024 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 2 
พนักงานราชการ 247 
ลูกจ้างประจ า 88 
ลูกจ้างชั่วคราว 155 
รวมทั้งสิ้น 3,709 
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ข้อมูลผลการจัดการศึกษา  

      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ตาราง 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประเทศ  สังกัด จังหวัด และสพท. (O-NET)   
ปีการศึกษา 2559 – 2560 ชั้น ม.3 และ ม.6 
 

ชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ สูงกว่า/ 

ต่ ากว่า 
ประเทศ 

สพม.33 ผลต่าง  
สพม.33 

ปี กศ.59-60 
จังหวัด 

ปี กศ.60 
สังกัด 

ปี กศ.60 
ประเทศ 
ปี กศ.60 

ปี กศ.
59 

ปี กศ. 
60 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        
ภาษาไทย 47.99 48.77 48.29 +0.91 47.48  49.20 +1.72 
ภาษาต่างประเทศ 28.71 30.14 30.45 -0.92 30.22  29.53 -0.69 
คณิตศาสตร์ 24.55 26.55 26.30 -0.37 29.12  25.93 -3.19 
วิทยาศาสตร์ 31.64 32.47 32.28 +0.01 35.20  32.29 -2.91 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        
ภาษาไทย 48.74 50.07 49.25 -0.39 51.33 48.86 -2.47 
สังคมศึกษา 34.30 34.96 34.70 -0.34 35.49 34.36 -1.13 
ภาษาต่างประเทศ 24.46 27.91 28.31 -3.78 24.86 24.53 -0.33 
คณิตศาสตร์ 21.49 24.64 24.53 -2.97 22.30 21.56 -0.74 
วิทยาศาสตร์ 27.99 29.48 29.37 -1.33 31.33 28.04 -3.29 
 
 2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  

ตาราง 7 จ านวนโรงเรียนที่ได้รบัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี2554-2558) จ านวน 85 โรงเรียน  

ได้รับการประเมิน/
โรงเรียน 

ผลการประเมิน/โรงเรียน 

รับรองมาตรฐาน ร้อยละ 
ไม่รับรอง 
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

85 56 65.88 29 34.12 
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ตาราง 8  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามผลการประเมิน 
            จ านวน  85   โรงเรียน  

สถาน 
ศึกษา 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช้ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่
รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

85  1 1.18 - - 55 64.70 17 20.00 - - 12 14.12 
              
 
ตารางท่ี 9  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐาน สมศ. รอบ 3  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกระดับคุณภาพ/รายตวับ่งชี้ จ านวน 85  โรงเรียน  
 

คุณภาพ 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานรายตัวบ่งชี้ 

ตบช.
1 

ตบช. 
2 

ตบช. 
  3 

ตบช. 
  4 

ตบช. 
5 

ตบช. 
6 

ตบช. 
7 

ตบช. 
8 

ตบช. 
9 

ตบช. 
10 

ตบช. 
11 

ตบช. 
12 

ดีมาก 69 74 38 25 - 19 64 72 66 73 75 36 
ดี 16 10 47 54 2 50 17 11 18 11 9 45 

พอใช้ - 1 - 6 53 14 2 2 1 1 1 4 
ปรับปรุง - - - - 30 - 1 - - - - - 

      2 1      
รวม 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
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3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการ (รอบท่ี 2 ปี 2561)  
  ตารางท่ี 10  ผลการประเมินส่วนราชการ(KRS : KPI Report System) (รอบที่ 2 ปี 2561) 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักพ้ืนฐานฯ(Functional base)  

3.20497 0.73961 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.13 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 2.99020 0.23002  / 
1.14 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 4.62470 0.35575  / 
1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2.00000 0.15385  / 
1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร - - - - 
1.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาครู 5.00000 0.46873 /  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  ต้องปรับปรุง     
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda base) 

5.00000 1.17202 ผ่าน ไม่ผ่าน 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 5.00000 0.38462 /  
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ(Boot Camp) - - - - 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  สูงกว่าเป้าหมาย     
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ(Area base) 

 0.00000 ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ (Innovation base)  

4.44444 3.07692 ผ่าน ไม่ผ่าน 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5.00000 0.38462 /  
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - - - - 
4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน - - - - 
4.2.2 การลดกระดาษ 5.00000 0.38462 /  
4.2.7 การรบันักเรยีนโดย Smart Card และการจดัท าข้อมลูผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา (GPA) 5.00000 0.38462 /  
4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมิน 5.00000 0.38462 /  
4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

5.00000 0.38462 /  

4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5.00000 0.38462 /  
4.2.12.1 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3.00000 0.46154  / 
4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท. 4.00000 0.30769 /  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่  4 สูงกว่าเป้าหมาย     

รวม (น้ าหนัก 38.2343)   (ระดับคุณภาพ 2)(ระดับต้องปรับปรุง 1) 4.20115 ระดับต้องปรับปรุง 
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ตารางท่ี  11  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 3 ดีมาก 

1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที ่ -  
2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา -  
3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 2 ดี 
4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.5 ดี 
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย - - 
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4 ดีเยี่ยม 

7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - 
8.ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย - - 
9.ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด - - 
10.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 1 พอใช้ 
11.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

- - 

12.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

   12.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 พอใช้ 
   12.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 ดีมาก 
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้น ม.ต้นได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.33 ดีเยี่ยม 
14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
     14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ดีเยี่ยม 
     14.2 ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) 3 ดีมาก 
15. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ   
    15.1 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) 3 ดีมาก 
    15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 1 พอใช้ 
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16.ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น   
    16.1 ระดับประถมศึกษา(ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) - - 
     16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) - - 
17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 1 พอใช้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 ดีมาก 
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

3 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4 ดีเยี่ยม 
19. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 4 ดีเยี่ยม 
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหนว่ยงานทุกระดบัร่วมกันส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้้ปกครอง ชุมชน สังคม มีสว่นรว่มในการ
พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 

  

ค่าเฉลี่ยรวม 2.81 ดีมาก 
 
ตาราง 12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สพม.33 ปีงบประมาณ 2561 

1 ความโปร่งใส 26 74.01 19.24 
 1.1 การเปิดเผยข้อมูล  73.56  
 1.2 การมีส่วนร่วม  58.46  
 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  90.00  
2 ความพร้อมรับผิด 18 79.61 14.33 
 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ  83.37  
 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่  69.89  
 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  89.90  
 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน  72.78  
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ 22 95.32 20.97 
 การรับสินบน  95.32  
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 78.25 12.52 
 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  90.38  
 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  85.38  
 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  55.57  
 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน  83.37  
5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18 83.54 15.04 
 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  88.86  

 5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน  77.17  
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  82.10 
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ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตังบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 
และจัดการศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี ๕ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 2 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1  ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้  
มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ  
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้อง
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด 

1 
 

   ประเด็นการพจิารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน n/a 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการ 
จัดการศึกษา 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดี 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตังบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระ
ท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความ
ต้องการของสถานศึกษา 

2 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 2 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหาและความต้องการ 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 3 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหา และความต้องการ 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2 
 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ความเป็นมืออาชีพ  สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมาก 

ตังบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 2 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี ๕ การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 1 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
   ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษา 
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 ดี 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
   ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการ
ด าเนินงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิด

3 



 

 

30 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

   -ประเด็นย่อยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) - 
   -ประเด็นย่อยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) n/a 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับประฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

- 
 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) 

- 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(Ordinary National Educational Test : O-NET) 

 

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 – ม.3 1 
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 – ม.6 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 – ม.6 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

      ประเด็นย่อยที่ 5.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที ่5.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 5.3 – ม.6 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

      ประเด็นย่อยที่ 6.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 6.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 6.3 – ม.6 4 



 

 

31 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
               ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 – ม.6 4 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 – (เด็กพิการเรียนรวม) 3 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 – (เด็กด้อยโอกาส)  3 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 – (เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ) 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประกอบอาชีพ 

1 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 1 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

   ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศท่ี ก.ค.ศ. ให้การรับรองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
             รวมทั้งการให้บริการ 
 

 



 

 

32 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
   ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของ
กลุ่ม/หน่วย 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมมาตรฐานที่ 3 (เฉลี่ย 6 ตัวบ่งช้ี) ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 
หมายเหตุ 1. n/a (not available) หมายถึง รายงานไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถประเมินผล ไม่รายงานข้อมูล 
             2. – หมายถึง ไม่ติดตามและประเมินผล ในมาตรฐานที่ 3 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

34 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที ่2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 
 ประเทศไทยได้ประกาศ  วิสัยทัศน์  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  โดยมีชื่อว่า  
“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ  ความสงบสุข  เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง   ด้านการใช้จ่าย
จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น  แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค  การดูแลสุขภาพ  และ
การศึกษา 
 วิสัยทัศน์  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพ
แห่งเขต  อ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  เป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทาง
สังคม  ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   ความ
เป็นธรรม   และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน   ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมความ
มั่นคงทางพลังงาน  อาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียน   และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน   ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคลและมีความ
มั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ   สังคม  สิ่งแวดล้อม   และการเมือง  เช่น   ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง     และโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล   สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี   สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง   ครอบครัวมีความอบอุ่น  มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มี
งานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต   มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน   มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ 
 ความมั่งคั่ง    หมายถึง   ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง   ประชากรได้รับผลประโยชน์จาการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน   เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง   สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ   และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ งการ
คมนาคม  ขนส่ง  การผลิต   การค้า   การลงทุน   และการท าธุรกิจ  นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน   ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร  ทุนทางสังคม   และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ความยั่งยืน   หมายถึง   การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ   รายได้   และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   การผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม   รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
นโยบายรัฐบาล  

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน  คือ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์  2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา   ศิลปะและ
วัฒนธรรม  5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
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ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี

การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ ทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่ง
สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคน อีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทั้ งจะสนับสนุนโครงการทั้ งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ส่ งเสริม ให้ เจ้าหน้าที่
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถ น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา  ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  

ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้าง

ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม  ของแรงงาน
อาเซียน  

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว  

ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
รัฐบาลจะน าการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย

มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน   ดังนี้  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนาก าลังคน ให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และธุรกิจบริการ    

4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา   ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  และปรับปรุงและบูรณาการระบบ การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุน ให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
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บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็น
พลเมืองดี  โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียน การสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.7 ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ ความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน  
5.5  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ     ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท  และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ  

ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.1 ในระยะเร่งด่วน  เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด

ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
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โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้
จ่ายที่สูญเปล่า  เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดท าไว้ โดย
น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี     งบประมาณ พ.ศ. 2558    ที่ให้ความส าคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดย
จะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า  

ข้อ  8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน  30:70  เพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันและ
ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอ่ืน 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ผลิตก าลังคน ในสาขาที่ขาดแคลน  เชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจ า  อุตสาหกรรมขนาดกลาง  และขนาดย่อม  มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา 

8.3 การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ  ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  ส่งเสริมการจัดท าแผนพ ัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค  หรือกลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออ านวย  สร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา  และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น ก าร
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
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ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได้  

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร เชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล ผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก ในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ อย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน เกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                              ในสงัคมไทย 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
       ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
วิสัยทัศน ์
   สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 
 

พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการ 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ  
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
สถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ  ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
           เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1. บทน า 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่
มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง  
เพ่ือสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 
2. เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ  
ได้รับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่น
ทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย
การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
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3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก 
ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และ
การพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
บริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน  
ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับบริบท 
(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มคีุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมกับบริบท 



 

 

44 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” 
ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook  และ Line เป็นต้น 
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. บทน า 
    การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
2. เป้าประสงค ์
1. ผู้ เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการ
ปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
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5. ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional 
Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ใน
สังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหา 
ยาเสพติดได้ 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
พ้ืนที ่
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมี
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หรือความสามารถพิเศษ 
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนด 
3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ       ด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1)  ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน
ขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent 
Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความ
พร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
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(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ( IS: 
Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ 
แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรม 
3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.4.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ 
ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อนามัย 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วง
วัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     อย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  
3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละ
ระดับ 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและ
รูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม 
งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการ
สิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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3.7.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ 
วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. บทน า 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่การจูงใจ 
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มี
ความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมี
การวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู 
และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การ
วิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  
2. เป้าประสงค ์
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู 
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital 
Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
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(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 
3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
วางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบ Digital Technology 
 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1. บทน า 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน 
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือ
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พัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิง
พ้ืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐาน
ด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยัง
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4)  
น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เป้าประสงค ์
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที ่
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) รอ้ยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการ
นักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนา
ผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
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3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน  
และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา 
ในระดับเดียวกันและที่สูงข้ึน หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน 
Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology: DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 
 



 

 

57 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
1. บทน า 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานใน
สังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเ พ่ือ
สนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงาน
ทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
2. เป้าประสงค ์
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
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(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์
คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ 
และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital 
Transformation) 
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสาย
ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอ่ืน ๆ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไป 
สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
3.4.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
3.5.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ
ประเทศ น าไปสู่ 
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร  
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง 
ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้าน
การศึกษาของประเทศ 
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(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

วิสัยทัศน์   
      “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ   
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม    
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
เป้าประสงค์    
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการ 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ  
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
สถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ  เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ  ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
               และลดความเหลื่อมล้ า 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ค่านิยมองค์กร          

รับผิดชอบ   มีน้ าใจ   ให้บริการ   ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
 
วัฒนธรรมองค์กร        
          “ร่วมคิด  ร่วมท า  รว่มรับผิดชอบ” 
 
นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
         “ลึกซึ้งงานภารกิจ    พิชิตงานนโยบาย    ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 
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การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) ประกอบด้วย 
         1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS” 
             C = Change (ผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  H  =  Human  Ability  (ผู้มีศักยภาพ)     
             A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N  = Nice  (ดี)   
             G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  S = Service mind  (มีจิตบริการ) 
          2. คุณลักษณะของครู สพม.33  (SMART TEACHERS)  : “KRUDEE” 
              K = Knowledge  (มีความรู้)   R =  Responsibility (มีความรับผิดชอบ)    
              U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
              D = Development (มีการพัฒนา) E1 =  Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)     
              E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม) 
          3. คณุลักษณะของบุคลากร สพม.33  (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
              P = Personality (บุคลิกภาพ)   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  A = Attitude  (เจตคติ) 
              S = Service mind  (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)  
              N = Network  Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม) 
 4. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33  (SMART STUDENTS)  :  “DEKSAREN” 
             D = Democracy(มีความเป็นประชาธิปไตย)    E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม    
              K = Knowledge  (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21)  
              S = Sufficiency  หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
              R = Responsibility มีความรับผิดชอบ   E = Enjoy (มีความสุข)  N = Network(สร้างเครอืข่าย) 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบา้นเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองของชาติ และเป็นพลเมืองดขีองโลก (Global Citizen) 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
3. เสริมสร้างคุณธรรมประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มทีด่้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  เช่น ชายแดน เพื่อสร้างความม่ันคงของประเทศใน
ระยะยาว 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรักในสถาบันของชาติ
และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองดีของโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
    

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร 
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองดีของโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด  
 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่พัฒนา
ผู้เรียนให้แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
3. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา  
4. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษาตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม  
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและ
ทักษะชีวิต 
7. โครงการพัฒนากิจกรรม 
สภานักเรียนในสถานศึกษา 
8. โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม“เยาวชนคนดี มี
คุณธรรม น้อมน าค าสอนพ่อ” 
9.  โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
ชายแดน ได้รับบริการด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตาม
ความต้องการ  

1. จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับ
โอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้า
พักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือ
การสนับสนุนการเดินทางจากบ้าน
ถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
2. จ านวนสถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะ
ชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพัก

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง  และเป็น
ปัจจุบันตามความต้องการความขาดแคลน และจ าเป็นตาม
บริบทของพื้นที่  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่  
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เช่น DMC  นักเรียนประจ า
พักนอน นักเรียนห่างไกล ยากจน   
2. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
3. โครงการมหกรรมวิชาการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่ 
Active All – Around สู่โลกทักษะ
อาชีพ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
นอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่าง
เหมาะสม 
3.จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่
เหมาะสมกับบริบท 
4. จ านวนผู้บริหาร ครูใน
สถานศึกษา ที่ดูแลหอพักนอนที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ชายแดน ทุรกันดาร ได้รับการ
พัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสม
กับบริบท 
5. จ านวนสถานศึกษาที่มีผู้เรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ชายแดน ทุรกันดาร มีการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

3. สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น”การพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน” ผ่านช่องทางจัดเวทีเสวนา การแสดง
นิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น 
4. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อ
การเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดของผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ชายแดน ทุรกันดาร 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษา 
ที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 
 

5. โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน PBL ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
6. โครงการติดตามการด าเนินงาน
นักเรียนประจ าพักนอน  ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน  
7. การแจ้งจัดสรรงบประมาณนักเรียน
ประจ าพักนอน และงบประมาณอ่ืน ๆที่
ได้รับจัดสรร 
8. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่  
9. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษาตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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6. ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ชายแดน ทุรกันดาร  
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
   เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
   2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือ ความแตกต่าง
ทางการเรียนรู้หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
  3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถ เข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาใน
ระดับเดียวกันและระดับท่ีสูงขึ้น  หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิต ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหา ยาเสพติดได้ 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา ให้เอ้ือต่อ การ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
น าไปสู่การจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท า (Career 
Education) 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้น การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองดีของโลก 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองดีของโลก  มีความเป็นเลิศ 
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความต้องการ และมีทักษะชีวิต ในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รัก
ในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองดี
ของโลก  มีความเป็นเลิศ ทางด้าน
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มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและบริบท
ของพ้ืนที่ 
 
 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งจัดท าข้ึนบนพ้ืนฐานความ
ต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 

วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะชีวิต ใน
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
2. โครงการนิเทศการเรียนการสอนแบบ
เปิดชั้นเรียน Lesson  Study 
3. โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
การนิเทศงานตามนโยบาย  
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2562 
5.โครงการขับเคลื่อนและยกระดับ
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล        
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่
ความเป็นเลิศ 
7. โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
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8. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

2. พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 มี
ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถ ในการ
แข่งขัน 

(1) ด้านผู้เรียน 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการ
อ่าน และใฝ่เรียนรู้ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
3. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมิน สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) 
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
4. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน 
    1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
    2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
    3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้าน
ดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และ
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ ที่ให้
ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
5. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ สะเต็มศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาจัดการเรียนรู้ ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent 
Study : IS) 
 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนิสัย 
รักการอ่าน 
2. โครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ทักษะ
การคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active 
Learning 
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนรองรับการ
ประเมินระดับนานาชาติ ( PISA) 
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
5. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
6. โครงการทักษะชีวิต ในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
7. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รองรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-NET 
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6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีความรู้ และ
ทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ใน
แต่ละวิชา เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
8. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
9. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับ การ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน (Smart 
Students) “DEKSAREN“  
(2) ด้านสถานศึกษา 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

7. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ  
สหวิทยาการ เช่น 
   1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี 
   3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือ หาทางแก้ปัญหา 
   4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิด ของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์ 
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมิน สมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online 
ให้กับผู้เรียนทุกคน  
9. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการ ประเมินทักษะ
การคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่
ครูผู้สอน 
10. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมิน อิงสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วย
ระบบ Online Testing 
11. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตร และแผนการเรียน
น าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 

8. โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)  
9. โครงการขับเคลื่อนและยกระดับ
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
10. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
แบบเปิดชั้นเรียน Lesson  Study 
11. โครงการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  
12. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา 
13. โครงการมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา 
14. โครงการจัดการแข่งขันมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขต
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การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
3. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่การจัดการ
เรียนรู้ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
Smart School   

12. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรี
และกีฬา 
13. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็น
นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม  

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มี ID Plan 
และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากิจกรรมแนะแนวทาง
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะ
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ 
2. พัฒนารายวิชาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  ที่ส่งเสริม
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

1. โครงการพัฒนากิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษา 
2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและ
มีงานท า 
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ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดี 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ 
ควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ แก่
ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อ
เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL)  
6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 

3. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษาตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
5. โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏ
สุรินทร์ 
6. โครงการจัดการศึกษาทวิศึกษา        
7. โครงการมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา 
8. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
9. กิจกรรมหารายได้ระหว่างปิด 
ภาคเรียน   

4. การจัดการศึกษาเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนา อย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึง การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัด
สภาพ แวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero Waste 

1. โครงการการบริหารจัดการ
สถานศึกษาปลอดขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้วยระบบ
บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยหลัก 3R 
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
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พัฒนา ที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development 
: EESD) 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs, 2030) 
 
 
 

และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนากิจกรรม
สวนพฤษศาสตร์ 

3. โครงการสวนสวย  โรงเรียนงาม 
4. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
5. โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 

5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ มีจิตสาธารณะ 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและ
รูปแบบที่หลากหลาย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
แบบเรียนรวม 
3. พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ทักษะ
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ และ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2562 
2.  โครงการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
3. โครงการมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา                
4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมี 
งานท า ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
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3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
9. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวย ความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
10. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ จ าเป็น
พิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าว 
สู่สากล 
11. ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

5. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
6. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
7. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา 
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12. นิเทศก ากับติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ 
13. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
14. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและ สถานศึกษา
จัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม 
งานวิจัย ทางการศึกษา 
15. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
16. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพ 
และสหวิทยาเขต ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
17. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ถานศึกษาร่วมมือกับ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและระบบแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ 
18. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
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6. ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาน า Digital 
Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ ความต้องการ 
และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน 
Digital Platform  
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ พัฒนาตนเองผ่าน Digital  
Platform 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้ บริการ 
Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด สื่อ
วิดีโอ และองค์ความรู้ ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่
ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วย
ตนเองผ่าน Digital Platform 
 
 
 

1. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
2. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายใน สพม.33   
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันทางการศึกษา ที่ผลิต
ครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
ต ร ง กั บ ส า ข า วิ ช า  แ ล ะ
สอดคล้องกับ การพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
แผนความต้องการครูระยะ 1 ปี, 3 
ปี, 10 ปี และ 15 ปี 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
กรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้อง กับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
จ านวนครูอย่างเหมาะสม และ
พอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ กรอบอัตราก าลังของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2 จัดท าและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง  
ระยะ 1 ปี, 3 ปี, 10 ปี และ 15 ปี 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่  
4. บริหารอัตราก าลังของครูให้สังกัด สพม.33 ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กคศ.ก าหนด 

1. โครงการจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา P - OBEC 
2. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลัง ระยะ 
1 ปี, 3 ปี, 10 ปี และ 15 ปี 
3. โครงการพัฒนาครูครบวงจร  
4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE 
Online ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วย
ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. โครงการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
6. โครงการบริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การด าเนินการย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานราชการทัว่ไป ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  

2.พัฒนาผู้ บ ริ ห าร  ครู  และ
บุ คลากรทางการศึ กษาทุ ก
ประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการ พัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร (ID PLAN) 
2. ส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนดที่เชื่อมโยง ความก้าวหน้าในวชิาชีพ (Career Path) 

1. โครงการจัดท า ID PLAN 
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยง 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
3. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
จัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผ่านการ
ประเมิน Smart Teams  
- Smart Educational Personnel 
- Smart Directors 
- Smart Teachers 

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชน แห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital 
Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
6. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของ
ครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ ในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ ในการ
สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(Professional Learning Community 
: PLC) 
4. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่ 
Active All-Around สู่โลกทักษะอาชีพ  
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE 
Online ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วย
ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. โครงการพัฒนาครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) 
7. โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะ ในการ
สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง 
(Higher Order Thinking) 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
9. ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้สามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และ
สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบ DLTV / DLIT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
10. ส่งเสริม พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ 
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ 
Online และแบบ Face-to-Face Training 
 

8. โครงการ DLTV / DLIT เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
9. โครงการ คุณธรรมน าองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ 
10. โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวนและการด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. โครงการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
12. โครงการมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา 
13.โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
14. โครงการส่งเสริม ผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
คัดเลือกรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์  
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
15. โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

3. น า Digital Technology มา
ใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผน
พัฒนาทั้งระบบ 
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดที่ พัฒนาตนเอง ผ่านระบบ 
Digital Technology 
3. จ านวนของ  Digital Content 
เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ขาดแคลน 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ  
Digital Technology 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น า Digital Platform มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง  การ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
 
 

1. โครงการพัฒนาตนเองด้วยระบบ 

Digital Technology เช่น TEPE 
ONLINE / E- LEARNING / และอ่ืน ๆ 
2. โครงการสื่อ Digital Content เพ่ือ
การเรียนรู้ 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายใน  สพม.33   
4. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
5. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษา 
6. โครงการระบบฐานข้อมูล P-OBEC 
(ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร)   
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กลยุทธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ า 
เป้าประสงค์   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา
ชั้น ม.1 /ม.4  
2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ลดลงน้อยกว่า 0.02 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
ระบบฐานข้อมูล ประชากรวัยเรียนและ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนระดับ
พ้ืนที ่ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี 
ชุมชนเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่
ติดตาม ตรวจสอบ เด็กนักเรียนได้เข้าถึง
การบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 
ครบถ้วน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อ
เก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 

1. กิจกรรมให้สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน ช่วงอายุ 13 – 18 ปี  
2. โครงการจัดท าแผนการรับนักเรียน  
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. กิจกรรมระดมทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึง 
5. กิจกรรมจัดตั้งกองทุน ฉก.ชน.สพม.33 เพื่อ
ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนที่ประสบกับพิบัติ 
ต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการ 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัด 
ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เสมอกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ  100 ของสถานศึกษาท่ีผ่าน
การประเมิน มาตรฐานสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนด 
1.1 ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน  
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียนพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์  
1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1.4 ด้านงบประมาณ 
1.5 ด้านความปลอดภัย 
1.6 ด้าน Digital Technoogy 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดย
พิจารณา จากปัจจัย หรือองค์ประกอบ
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการ การเรียนรู้ที่จะพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน 
ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ 
  1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวย ความสะดวก เช่น อาคารเรียน 
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็น
ต้น 
  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3) ด้านการบริหารจัดการ  
  4) ด้านงบประมาณ  
  5) ด้านความปลอดภัย 
  6) ด้าน Digital Technology 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรงุ พัฒนา
สถานศึกษา ให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 

1. โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
3. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา  
4. กิจกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5. กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณจ้างครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
6. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33  
7. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษา  
8. กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก 
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3. สนับสนุนให้โรงเรียนในสหวิทยาเขต
ขยายผลโรงเรียนคู่พัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน 

9. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
10. กิจกรรมการด าเนินการย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครู 
11. กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สวควค.) เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
12. กิจกรรมการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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3. สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  มีโครงการที่
ตอบสนองส าหรับผู้เรียน ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ และ
ประเภทของความพิการ 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
มีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ และน ามาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สพม. 33 จัดท าโครงการที่ตอบสนอง
ส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพ และประเภทของ
ความพิการ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัด
การศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่
บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้า
สู่การศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่
สูงขึ้น การอาชีพ หรือ การด าเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. ส่งเสริม สนับสนนุ ใหส้ถานศึกษาใน
สังกดั มีความพร้อม  เพ่ือสามารถจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
ร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 
2. โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
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5. จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาพิเศษในการติดตาม 
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินการ จัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
ให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางท่ี
ก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนและสถานศึกษา
ได้รับการจัดสรร งบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับ
ความร่วมมือ จากกองทุนความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรร
งบประมาณ ให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม 
เพียงพอ 
2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และ
สถานศึกษา โดยตรง 
3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนเพ่ือ
ความ เสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อ
สนับสนุน งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

1. โครงการจัดสรรงบประมาณโครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. โครงการการจัดสรรงบประมาณนักเรียน
ประจ าพักนอน 
3. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากกองทุน  
ฉก.ชน. 
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5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา น า Digital 
Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
โครงข่ายสื่อสาร โทรคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มี 
Digital Device เพ่ือใช้เป็น เครื่องมือใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามี
โครงข่าย สื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามี
ระบบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน 
Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียน Digital 
4. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device 
ส าหรับ ผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ
เรียนรู้ ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device 
และ พัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับ
ครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การจัด กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
2. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
3. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษา 
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 6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV  
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
เป้าประสงค์  สถานศึกษา  มีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
 
    

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
ระดับดีเยี่ยม 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินส่วนราชการที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
ในระดับมาตรฐาน 
 

1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา 
ข้าราชการครู และองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงาน เชิงประจักษ์ 
4. ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้
ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการท างาน ตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
5. เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต 
 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
บริหารจัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
3. โครงการประชุมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการและการบริหาร
จัดการที่ดี สพม.33 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   
5. โครงการการวางระบบควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลเพ่ือจัดท า
รายงานของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      92 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 มผีลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ระดับดีเยี่ยม   

6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
ทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

6.โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การเงิน บัญชี และพัสดุสถานศึกษา 
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ 
9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
”เขตสุจริต”/”โรงเรียนสุจริต” 
10. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ภารกิจตามตัวชี้วัดการประเมิน
และก าหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือประกอบ 
การรายงานผลการบริหารจัดการ สพม.33 
10. โครงการ พัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 
11. โครงการรับการติดตามประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ปีงบประมาณ 2562 
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 
    

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
 

1. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผน
บูรณาการ จัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ /
สถานศึกษา 
2. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพ การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต  
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วม ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และ สาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
(Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา 
5.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ 
2. โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
การพัฒนาการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  
สพม.33  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 
5. โครงการ พัฒนาศักยภาพการ
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 สู่ความเป็นเลิศ 
6. โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพม.33   
7. โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
การศึกษา 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      94 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
7. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9. โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
10. โครงการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
11. โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

3. ยกระดับการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่
การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางใน
การจัด การศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีรูปแบบ
และแนวทางในการบริหารจัดการ ของ
สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดกา
ศึกษา ให้เกิดคุณภาพ 
3.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคุณภาพ
และได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.  ร้อยละ 50 ของสถานศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 
5. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา 
ระบบการบริหารงาน ของสถานศึกษาใน
สังกัด 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา Digital 
Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้ง
ระบบ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 
 

 

 

1. โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
2. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานศึกษา 
3.โครงการ ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
4. โครงการสร้างความเข้มแข็ง และ
ยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่  เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา      
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพ สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล สถานศึกษา
น าร่อง ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
โรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ ใน
การวางแผนการปฏิบัติ การตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษามีอิสระใน
การบริหารงาน และจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้อง กับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่
การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กิจกรรมประชุมการจัดท าคู่มือการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  
TPS MODEL 
7. กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
8. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา น า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่าง
เป็นระบบ น าไปสู่การเชื่อมโยง 
Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูล ผู้เรียน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา 
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ และความถนัด 
เพ่ือใช้ในการวางแผนและ
พัฒนา 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแห่งมี
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนการจัด การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล ด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา  
2.พัฒนา Digital Platform ด้านการ
เรียนรู้ ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด 
ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
3. พัฒนา Digital Platform ด้านการ
บริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่
รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง
ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้า ในอาชีพ 
4.พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูล 
สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล DMC 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายใน สพม.33   
3. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
5.เชื่อมโยงข้อมูล กับ Big Data  และ
วิเคราะห์ข้อมูล ทุกมิติ น าไปสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
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ส่วนที่  3 
โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 
โครงการ/กิจกรรม 

กรอบงบประมาณ  
ส ำนักงำนเขตด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   ใช้ฐำนวงเงินที่ได้รับกำร

จัดสรรงบประมำณในแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 เป็นฐำนในกำรจัดสรรงบประมำณในแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   ตำมรำยละเอียดกำรจัดสรร ดังนี้ 
    1. กำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2562    ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ครั้งที่ 1)  
จ ำนวนเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006 /ว 6098 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2561
เพ่ือบริหำรส ำนักงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
: แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน งบด ำเนินงำน รหัสหน่วยรับงบประมำณ  2000400747 

    1.1 ผลผลติผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นส ำหรับโรงเรียนปกติ 
จ ำนวนเงิน 500,000  บำท 
               1.2  ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย  กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส ำหรับโรงเรียนปกติ จ ำนวนเงิน  1,500,000 บำท 

2. กำรจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2562  ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ครั้งที่ 2)  
จ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท(หนึ่งล้ำนบำท) ตำมหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว239 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2562 เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค บริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และติดตำม
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
: แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน งบด ำเนินงำน  รหสัหน่วยรับงบประมำณ  2000400747 
 2.1 ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ   กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นส ำหรับโรงเรียนปกติ 
จ ำนวนเงิน 500,000  บำท 
  2.2  ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย  กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส ำหรับโรงเรียนปกติ จ ำนวนเงิน  500,000 บำท  
 3. กำรจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2562  ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ครั้งที่ 3) 
จ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท(หนึ่งล้ำนบำท) ตำมหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว2285 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2562 
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แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (5-7 ล้านบาท) 
แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 

(5 ล้านบาท) 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     

1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง พำหนะ ที่พัก ไปรำชกำร 300,000 สพม.33 

2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 200,000 สพม.33 

3 ค่ำซ่อมแซมส ำนักงำน และประกันภัยรถยนต์ 100,000 สพม.33 

4 วัสดุส ำนักงำน 800,000 สพม.33 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 สพม.33 

6 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  876,960 สพม.33 

7 ค่ำสำธำรณูปโภค 500,000 สพม.33 

8 ค่ำล่วงเวลำ  100,000 สพม.33 

9 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยใน สพม.33   

163,000 นำยวัชรำ   สำมำลย์ 

10 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ  
“สพฐ. เกมส์”ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 

100,000 นำงชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

11 โครงกำรจัดกำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ ำปีกำรงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

350,000 นำงชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

12 โครงกำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

60,000 นำยเสนอ  ประพันธ์ 

13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

84,440 นำยเสนอ  ประพันธ์ 

14 โครงกำรนิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ 

100,000 นำยวัชรำ  สำมำลย์ 

15 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติ
กำรและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี สพม.33  ประจ ำปีงบประมำณ 

188,150 นำงจุไรภรณ์  สิริไสย 

16 โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 

257,000 นำงปวีณำ กระเวนกิจ 
 นำยสิรวิชญ์ แสนด ี
 นำงพิชญ์สิณี   เจริญรัตน ์
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แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 
(5 ล้านบาท) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

17 โครงกำร  พัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำร 

30,000 นำยรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

18 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่
สู่มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

88,480 นำยเชำวลิต  รัมพณีนิล 

19 โครงกำรรับกำรติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร/สพฐ.ปีงบประมำณ 2562 

30,000  นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ 

20 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

171,970 นำงนวลรัตน ์ จันทร์เพ็ชร์ 
นำงจุไรภรณ์  สิริไสย 

  5,000,000  

 
 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 
(6 ล้านบาท) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

21 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 20,000 นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  

22 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ 10,000 นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์    

23 โครงกำรมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ                90,000 นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์    

24 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยยึดถือ
ภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำนดว้ยระบบ TEPE Online 
ในหลักสูตรกำรพัฒนำครผูู้ชว่ยให้ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งคร ู 
รุ่นที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

12,000 นำยเสนอ ประพันธ์ 
นำงชัญญรัชญ์  ชูทอง 

25 โครงกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร
ทั่วไปต ำแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน   
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

35,000 นำยสนอง สินโพธิ์ 
นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน 

26 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำปลอดขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำด้วยระบบบริหำรจัดกำร
ขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R 
 
 

10,000 นำงณัฐกำนต์  ปีแหล่   
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แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 
(6 ล้านบาท) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

27 โครงกำรอบรมควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับกฎหมำย กำร
สืบสวนกำรสอบสวนและกำรด ำ เนินกำรทำงวินัย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       

20,000 นำงปฤษณำ  อรรถเวทิน 
นำยนคร  เจือจันทร์      

28 โครงกำรกำรวำงระบบควบคุมภำยในและกำรติดตำม
ประเมินผลเพ่ือจัดท ำรำยงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 

20,000 นำงปวีณำ กระเวนกิจ   

29 โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่องบทบำทคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำยุคไทย
แลนด์4.0 สพม.33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

50,000 นำงชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ  
และคณะ 

30 โครงกำรสื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งในสถำนศึกษำเพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรคิด 

85,000 นำยวัชรำ  สำมำลย์และ
คณะ DLICT 

31 โครงกำร วิจัยและพัฒนำงำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

40,000 นำยรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

32 โครงกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ
สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

50,000 นำงสำวลัดดำวัลย์  ไชยยำ 

33 โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำร
จัดกำรงำนในหน้ำที่สู่ควำมเป็นเลิศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

15,720 นำยเสนอ  ประพันธ์ 
นำงชัญญรัชญ์  ชูทอง 

34 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และ
พัสดุสถำนศึกษำ 

150,000 นำงลัดดำวัลย์   เพ่งเล็งดี
และคณะ         

35 โครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 สู่ควำมเป็นเลิศ 

35,000 นำงพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  

36 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

357,280 นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ 
นำงจุไรภรณ์  สิริไสย 

    1,000,000  
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แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 
(7 ล้านบาท) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

37 โครงกำรประชุมขับเคลื่อนนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  33 

200,000 นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์    

38 โครงกำร คุณธรรมน ำองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ยกระดับกำรให้บริกำร 

50,000 นำยสิรวิชญ ์ แสนดี 

39 โครงกำรสวนสวย โรงเรียนงำม 20,000 นำยสิรวิชญ ์ แสนดี 

40 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค
และสิ่งแวดล้อม 

60,000 นำยสิรวิชญ์  แสนด ี

41 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

670,000 นำงนวลรัตน ์ จันทร์เพ็ชร์ 
นำงจุไรภรณ์  สิริไสย 

    1,000,000  

 
หมำยเหตุ   ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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ความเชื่อมโยงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

กับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

โครงการ งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1.โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 20,000 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
1. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ “สพฐ. เกมส์”ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2562 

100,000 

2. โครงกำรจัดกำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ ำปีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

350,000 

3. โครงกำรสื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด 85,000 
4. โครงกำรมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ                90,000 
5. โครงกำรวิจัยและพัฒนำงำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 40,000 
6. โครงกำรสวนสวย  โรงเรียนงำม 20,000 
7. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ
ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R 

10,000 

8. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 60,000 
9. โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 

10.โครงกำรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล         
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน
เป็นฐำนด้วยระบบ TEPE Online ในหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562 

12,000 

2. โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่สู่ควำม
เป็นเลิศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

15,720 

3.โครงกำรคุณธรรมน ำองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำร 50,000 
4. โครงกำรอบรมควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับกฎหมำย กำรสืบสวน กำรสอบสวนและ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            

20,000 



        105                                                                                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ งบประมาณ 
5. โครงกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผู้สอน และ
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

35,000 

6. โครงกำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 60,000 
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

84,440 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้ า 
1.โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ภำยใน สพม.33   

163,000 

2. โครงกำรนิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในสถำนศึกษำ 

100,000 

3 .โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ “สพฐ. เกมส์”ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2562 

100,000 

4. โครงกำร สื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด 85,000 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
1.โครงกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

50,000 

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี สพม.33  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562    

188,150 

3. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ 10,000 
4. โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ   257,000   
5. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุสถำนศึกษำ 150,000 
6. โครงกำรกำรวำงระบบควบคุมภำยในและกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือจัดท ำรำยงำน
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 

20,000 

7. โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่องบทบำทคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำยุคไทยแลนด์4.0 สพม.33  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

50,000 

8. โครงกำรพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำและ
ยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำร 

30,000 

9. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 สู่ควำมเป็นเลิศ 

35,000 

10. โครงกำรประชุมขับเคลื่อนนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  33 

200,000 
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โครงการ งบประมาณ 
11. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่สู่มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

88,480 

12. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

1,199,250 

13. โครงกำรรับกำรติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร/สพฐ.ปีงบประมำณ 2562  

30,000 

14. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
             กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 5.เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
       4.ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นำยวัชรำ  สำมำลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
 e-mail pubsurin@secondary33.go.th 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จำกนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำลที่พยำยำมผลักดันให้ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำ
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  หมวด 9 ว่ำด้วยเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
มำตรำ 64  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรผลิตและพัฒนำแบบเรียน  ต ำรำ หนังสือ ทำงวิชำกำร สื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต จัดให้มีส่วนสนับสนุนกำรผลิตและมีกำรให้แรงจูงใจ
แก่ผู้ผลิต และพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  ทั้งนี้  โดยเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  มำตรำ 65  
ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนผู้ผลิต  และผู้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรผลิต รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  และ
มำตรำ  66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำในโอกำสแรกที่ท ำได้  
เพ่ือให้มีควำมรู้  และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งนี้  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติดังกล่ำว โดยได้มีกำรบริหำรจัดกำร
ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีให้ไปถึงสถำนศึกษำทุกแห่งในทุกที่แม้แต่ท้องถิ่นทุรกันดำรห่ำงไกล  รวมทั้งยังได้ออก
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องนโยบำยและมำตรฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ โดยได้ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ กำรสื่อสำร
เพ่ือกำรศึกษำ  มำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับสถำนศึกษำ  นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดตั้ง
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำทั้งระบบ  
ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ทั้งในด้ำนกำรบริหำรและกำรเรียน
กำรสอน  กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรศึกษำทุกระดับ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ  
และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย  มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำ  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน ก ำกับ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  ศึกษำวิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ  ประสำนกำรระดมทรัพยำกร  กำร
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จัดกำรศึกษำและส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำน  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ประสำนส่งเสริมกำรวิจัยและกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำงๆ โดยสภำพ
บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภำคทั้งในพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท กอปรกับควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจุบันสำมำรถช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ด ำ เนินกำรได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำรน ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรมำใช้   ซึ่ ง
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดสรรงบประมำณ ทั้งด้ำนฮำร์ดแวร์   
ซอฟต์แวร์  และระบบเครือข่ำย  จำกแผนงำนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กิจกรรมจัดหำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือ
กำรศึกษำ เพ่ือใช้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือ
กำรศึกษำ ให้ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว แต่จำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ แม้ว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
33 จะได้รับจัดสรรระบบอินเตอร์เน็ตของ Uninet มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่ก็ยังไม่เพียงพอ รวมทั้ง
สัญญำณอินเตอร์เน็ตล่มบ่อย ไม่เสถียร ประกอบกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
จ ำเป็นต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในกำรเชื่อมโยงข้อมูล ข่ำวสำร หนังสือรำชกำร ตลอดจนกำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ 
อยู่ตลอดเวลำ  
 ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล สนองนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้จัดท ำส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.3 เพ่ือปรับปรุง พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและระบบกำรส ำรองข้อมูลให้มี
ควำมมั่นคงและปลอดภัย 
3.เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 มีเว็บไซต์ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำอย่ำงน้อย 2 เว็บไซต์ 
3.1.2 มีระบบอินเตอร์เน็ตภำยในส ำนักงำนเขต ฯ เชื่อมโยงวงจรด้วยสำย FIBER OPTIC  ควำมเร็วไม่

น้อยกว่ำ 100  Mbps 
3.1.3  สำมำรถให้บริกำรพ้ืนที่เว็บไซต์แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ยังไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์ 
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 3.1.4  มีเครือข่ำยในกำรปรับปรุง พัฒนำ ตลอดจนกำรบ ำรุงรักษำ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตกับทุกโรงเรียนในสังกัด  
 3.1.5  มีระบบกำรส ำรองข้อมูล อย่ำงน้อย 1 ระบบ  

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  33  มีเว็บไซต์ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และ

จัดกำรควำมรู้ที่ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด 
3.2.2 มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล มีควำมเสถียรในกำรใช้งำน 
3.2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 สำมำรถบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับสถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.2.4 มีระบบกำรส ำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ด าเนินการไตรมาส 
1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 1 – 30 ต.ค.61 1 
2 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 15 – 30 ต.ค.61 1 
3 ด ำเนินกำรซ่อมแซม พัฒนำ ปรับปรุง และบ ำรุงรักษำ

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
มกรำคม – กุมภำพันธ์ 
62 

2 

4 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรใช้งำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

กรกฎำคม-สิงหำคม 
62 

3 

5 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 1-15 กันยำยน 62 3 
 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถำนที่ด ำเนินกำร ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
6.  งบประมาณ 
  งบประมำณจ ำนวน 163,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562) รำยละเอียดดังนี้ 
    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 
- ค่ำจดโดเมนเนมและขยำยพ้ืนที่เว็บไซต์ 
secondary33.go.th (3,000 บำท ต่อปี) 

163,000 
 

  
 
 

3,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
sesao33.net   (1,000 บำทต่อปี) 
- ค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต 13,000/เดือน 
(13,000x12) 

1,000 
156,000 

2 ด ำเนินกำรซ่อมแซม พัฒนำ ปรับปรุง 
และบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

    

3 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน -    

 รวมทั้งสิ้น 160,000  160,000  
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยควำมเสี่ยง 
   ควำมเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อกำรใช้งำน 
 2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   เพ่ิมผู้ให้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ตอย่ำงน้อย 2 แห่ง เพ่ือส ำรองกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต กรณี
สัญญำณใดสัญญำณหนึ่งขำดกำรเชื่อมต่อ ให้กำรใช้งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต    
1. มีเว็บไซต์โรงเรียนครบทั้ง 85 โรงเรียน ร้อยละ 100 1.จำกกำรสังเกต 

2.จำกกำรส ำรวจ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบส ำรวจ 

2. มีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ครอบคลุมทุกจุด บริเวณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 

ร้อยละ 100 1.จำกกำรสังเกต 
2.จำกกำรส ำรวจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบส ำรวจ 

3. มีระบบส ำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/ภัย
ธรรมชำติ  

1 ระบบ จำกกำรส ำรวจ แบบส ำรวจ 

ผลลัพธ์    
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ร้อยละ 85 ประเมินควำมพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

2. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย ร้อยละ 85 ประเมินควำมพึง ประเมินควำม



        112                                                                                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงกำร 
                        (นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                    (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                      (นำยส ำเริง   บุญโต) 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

พอใจ พึงพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
9.2 กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ  โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
9.3 บุคลำกรสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนตำม

ภำรกิจที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9.4 ผู้เรียนมีโอกำสเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
9.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        113                                                                                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ   จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ “สพฐ. เกมส์” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.    กลยุทธ์ที่  2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  นำงชมพูทิพย์  ธรรมโสภณและคณะ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม - 30 ธันวำคม  2561 

1. หลักการและเหตุผล  
  ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีนโยบำยกำรน ำกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ และกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10  กันยำยน  2561 ให้ควำมส ำคัญและ
ขับเคลื่อนกำรน ำกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำวส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกีฬำในสถำนศึกษำ ดังนี้ 

๑. กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกีฬำในหลักสูตรสถำนศึกษำ หรือเพ่ิมเติมในกิจกรรมลดเวลำเรียน
เพ่ิมเวลำรู้ กีฬำที่ควรส่งเสริมได้แก่ ฟุตบอล ยิมนำสติก กำรลอยตัวในน้ ำ และคีตะมวยไทย 

๒. กำรเปิดพ้ืนที่โรงเรียนที่สนำมและโรงยิมให้ประชำชนใช้เป็นสถำนที่ออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ 
พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬำ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้สนำมโรงเรียนเป็นที่
เล่นกีฬำ 

๓. ส ำรวจและจัดหำผู้ฝึกสอนกีฬำจิตอำสำ ผู้น ำกีฬำชุมชน เพ่ือพัฒนำผู้ฝึกซ้อมกีฬำ 
๔. จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน “สพฐ.เกมส์” 7 ประเภท/ชนิดกีฬำได้แก่  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ฟุตซอล  

บำสเกตบอล  คีตะมวยไทย เซปักตะกร้อ และวิ่ง 31 ขำ (ประถม)โดย ระดับจังหวัด แข่งขัน
ระหว่ำง วันที่ 5 – 25 พฤศจิกำยน 2561 ระดับภาค    แข่งขันระหว่ำง วันที่ 26 พฤศจิกำยน – 9  
ธันวำคม 2561 ระดับชาติ  แข่งขันระหว่ำง วันที่ 11 – 16 ธันวำคม 2561   

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำว อีกทั้งเป็นกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนได้มีโอกำสพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรกีฬำ 
จึงได้บูรณำกำร กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือ
สร้ำงโอกำสให้นักเรียน ได้เล่นกีฬำเพ่ือกำรออกก ำลังกำย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำขั้นพ้ืนฐำนไปสู่ควำมเป็น
เลิศและกีฬำอำชีพ ซึ่งจะน ำชื่อเสียงมำสู่ตนเอง หมู่คณะ และเป็นก ำลังส ำคัญ ในกำรพัฒนำสังคมและ
ประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำสืบไปในอนำคตดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “กีฬำสร้ำงคน คนสร้ำงชำติ”  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ “สพฐ. เกมส์”ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร  

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
2.2  เพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย มีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ 

กำรกีฬำ 
2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักกำรออกก ำลังกำย รักกำรเล่นกีฬำและรู้จักรักษำสุขภำพ  

พลำนำมัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำขั้นพ้ืนฐำนไปสู่ควำม
เป็นเลิศและอำชีพ ต่อไปในอนำคต 

3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
3.1 เป้ำหมำย 
      - เชิงปริมำณ 
 นักเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวนประมำณ 50,000. คน โดยเป็นนักกีฬำ เจ้ำหน้ำที่ 

กรรมกำรตัดสิน และผู้เข้ำชม กองเชียร์ ตั้งแต่กำรแข่งขัน ระดับสหวิทยำเขต ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ
ภำค และระดับชำติ 

      - เชิงคุณภำพ 
   ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม มีสุขภำพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ ำใจเป็น
นักกีฬำ และมีทัศนคติท่ีดีต่อกีฬำ และสำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำขั้นพ้ืนฐำนไปสู่ควำมเป็นเลิศ  

3.2 ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ  
   นักเรียนมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง ได้ออกก ำลังกำยจำกกำรเล่นกีฬำ นักกีฬำมีประสบกำรณ์
จำกกำรแข่งขัน มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง และได้เป็นตัวแทนนักกีฬำนักเรียนจังหวัดสุรินทร์ ทุกชนิดกีฬำ เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป 
  4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ

ตามตัวบ่งช้ี 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 

น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ประชุม 
เตรียมกำร และวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค ำสั่ง และจัดท ำ
เอกสำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับ
เขตฯ ทั้ง 8  สหวิทยำเขต  

30 ตุลำคม 2561 
6, 12 พฤศจิกำยน 
2561 
 
พฤศจิกำยน 2561 

ห้องประชุม สพม.33 
 
 
 
ห้องประชุม สพม.33 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ

ตามตัวบ่งช้ี 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 

ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนรอบคัดเลือกใน 
ระดับสหวิทยำเขต  
ระดับเขต  
ระดับจังหวัด 
ระดับภำค 
ระดับประเทศ 
สรุปและรำยงำนผลเพ่ือเข้ำแข่งขัน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

 
 
16 พฤศจิกำยน 61 
20–23 พ.ย.61 
24–25 พ.ย.61 
26 ธ.ค.61  
11–16 ธ.ค.61 
25พฤศจิกำยน 61 
 

 
 
สนำมกีฬำโรงเรียน 
ในแต่ละสหวิทยำเขต 
สนำมกีฬำศรีณรงค์ 
และสนำมกีฬำอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
ห้องประชุม สพม.33 
 

คณะกรรมกำรกีฬำ ทั้ง 
ทั้ง 8 สหวิทยำเขต 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

 
5. งบประมาณที่ใช้     

      ใช้เงินงบประมำณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33   
      จ ำนวน  100,000  บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียด ค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินการ เงินนอก
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
4 
 

ค่าด าเนินการจัดการแข่งขัน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม.ในกำรจัดกำร
แข่งขันระดับเขต (นักกีฬำและกรรมกำรฯ) 
สหวิทยำเขตละ 50 คนๆละ 120 บำท 
จ ำนวน 2 วัน 8 สหวิทยำเขต 
ประชุมคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สหวิทยำเขต ทั้ง 8 สหวิทยำ
เขต จ ำนวน 2 ครั้ง จ ำนวน 2 มื้อๆ ละ 30  
บำท จ ำนวน 100 คน  
ด ำเนินงำน/สรุปและประเมินผล 
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือร่วมกำรแข่งขัน
ระดับภำค และระดับชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
96,000 

 
 
 
 

4,000. 
 

 
- 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 รวมงบประมาณ(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  100,000.   

ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
ร่วมกิจกรรม มีสุขภำพที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและมีควำมสุข  

กำรสังเกต/กำรตรวจสถิติ เอกสำร แบบกำรสังเกต / แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
ร่วมกิจกรรมมีระเบียบวินัย มี
น้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
2.จ ำนวนนักกีฬำที่เป็นตัวแทน
นักกีฬำนักเรียนจังหวัดสุรินทร์
เข้ำแข่งขันระดับชำติ 

กำรส ำรวจ แบบส ำรวจ 

 
7. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ีอ     ผู้เสนอโครงการ 
 (นำงชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 
   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ลงช่ือ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
      (นำงปติมำ  กำญจนำกำศ) 

                                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

    ลงช่ือ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นำยส ำเริง   บุญโต) 

      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ  จัดกำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน  
             ประจ ำปีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
งบประมาณ    จ ำนวน 350,000. บำท (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)                                             
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 2          พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ                             
ลักษณะโครงการ       โครงกำรเดิม   √    โครงกำรต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ           
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน  2562 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545   
ซึ่งเป็นกฎหมำยส ำคัญของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีควำมมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำร
ด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข ในกระบวนกำรเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส ำนึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรเมือง  กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   รู้จักรักษำและ
ส่งเสริมควำมมีสิทธิเสรีภำพ หน้ำที่ เคำรพกฎหมำย ควำมเสมอภำค และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์   มีควำม
ภำคภูมิใจในไทย  รู้จักรักษำผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชำติ  รวมทั้งส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
กำรศึกษำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และควำมรู้อันเป็นสำกล ตลอดจนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ใฝ่รู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  ประกอบกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562ข้อที่2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน เป้ำประสงค์ข้อ 3 ระบุว่ำ ”ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำง
เสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
และมีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรและควำมถนัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จึงจัด
โครงกำรจัดกำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
       2.1.1 เพื่อให้นักเรียน ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  มีโอกำสแสดงออกซ่ึงควำมรู้    
ควำมสำมำรถด้ำนศิลปหัตถกรรม  ทั้งด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี 

      2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.1.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมในระดับภำค และ ระดับสูงขึ้นต่อไป 
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2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
       2.2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะในทุกด้ำน 
       2.2.2 เพ่ือให้ได้รับองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
       2.2.3 เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของสถำนศึกษำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
       2.2.4 เพื่อให้ได้ตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับภำคและชำติที่มีคุณภำพ 

 

3. เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ 100 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
3.1.2 ผลผลิตที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอนของครู ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของโรงเรียนทั้งหมด 
3.1.3 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้เข้ำร่วมทั้งกำรแข่งขันและรับควำมรู้จำกกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันใน

กิจกรรมต่ำงๆ   
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร 
3.2.2  ครูมผีลผลิตที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอนของครู ตำมเป้ำหมำยครบทุกโรงเรียน 
3.2.3  จ ำนวนบุคลำกรที่ได้เข้ำร่วมทั้งกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและรับควำมรู้จำกกำรจัดกิจกรรม

กำรแข่งขันในกิจกรรมต่ำง ๆ ครบทุกคน 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก วันเดือนปี ด าเนินการ หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2561 นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและ คณะ 
2 แต่งคณะท ำงำนและคณะกรรมกำร ประชุม

เตรียมควำมพร้อม 
พฤศจิกำยน 2561 นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ และคณะ 

3 เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ธันวำคม 2561 นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและคณะ 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน มกรำคม 2562 นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและคณะ 
5 เตรียมกำรและด ำเนินกำรแข่งขันฯ ครั้งที่ 69 ตุลำคม-กันยำยน 2562 นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณและคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    เดือน  ตุลำคม  2561  -  ธันวำคม  2562  
    สถำนที่ด ำเนินกำร 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
   2. จังหวัดบุรีรัมย์   
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6. งบประมาณ    
งบประมำณแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 33 จ ำนวน  350,000. บำท  (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)  

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำร
แข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภำค   
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (30 คน x 120 บำท x 2 ครั้ง) 

7,200 

 

 
 
 

7,200 
 

กิจกรรมที่ 2 ก ำกับติดตำม ประสำนงำน 
กิจกรรมกำรแข่งขัน สนำมแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภำค  ณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยคณะท ำงำน 
จ ำนวน 35 คน(ศึกษำนิเทศก์ ผอ.กล่ม/หน่วย 
และผู้บริหำร สพม.33) 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง   (35 x 240 x 3) 
- ค่ำท่ีพัก  
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์รำชกำร รถยนต์
ส่วนบุคคล) 

50,400   
 
 
 
 
 
 

25,200 
- 

30,000 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน
มหกรรมควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68  
- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (30 คน x 120 บำท x 2 วัน) 

7,200   
 
 
 

7,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำม
พร้อมควำมพร้อมกำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 (เดือนตุลำคม 
2562) 
- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (75 คน x 120 บำท x 2 ครั้ง) 

18,000   
18,000 

 

กิจกรรมที่ 5 ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 (เดือนกันยำยน 
2562) 
- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและกรรมกำรตัดสิน
(1000 คน x 120 บำท x 2 วัน) 
- ค่ำจัดสถำนที่ในกำรจัดกำรแข่งขัน เวที เครื่อง
เสียง 

267,200  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

240,000. 
27,200. 

 

รวมทั้งสิ้น(สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 350,000. - 350,000. - 
(ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
              1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม อำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้  
              2. งบประมำณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับที่กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 
     3. เวลำและสถำนที่ด ำเนินงำน อำจมีเปลี่ยนแปลง  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ระบุกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน 
   2. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร            
             3. ก ำหนดเวลำและสถำนที่ด ำเนินงำน ให้ชัดเจน 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน  

ร้อยละ 100 ของกิจกรรมทั้งหมด 

2. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน  

ร้อยละ 95 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 

เชิงปริมาณ 
3. ร้อยละควำมส ำเร็จและควำมพึงพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน  

 
ระดับดีข้ึนไปของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีควำม
พึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนตัวแทนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561  ได้รับประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและน ำประสบกำรณ์
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและน ำประสบกำรณ์มำพัฒนำตนเองและกำรจัดกิจกรรม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้น ำประสบกำรณ์มำใช้พัฒนำผู้เรียน รวมทั้งเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็น
แหล่งควำมรู้ส ำหรับครูและผู้ที่สนใจจำกกำรจัดกิจกรรม ส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 

    (ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงกำรลงชื่อ 
                                     (นำงชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 

                                        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

        (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                         (นำงปติมำ  กำญจนำกำศ) 

 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

(ลงชื่อ)                          ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                          (นำยส ำเริง   บุญโต) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ข 
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โครงการ    ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์  สพม.33     กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง (ประชุม,พัฒนา,คัดเลือก,น าเสนอผลงาน,มอบรางวัล) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสนอ ประพันธ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................

1. หลักการและเหตุผล 

         ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547มำตรำ 23 (5) 
ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม กำรจัดสวัสดิกำร 
และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และมำตรำ 75 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีผลงำน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้ำสังกัด ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตำมควรแก่กรณี 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 33 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีพันธกิจในกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจดังกล่ำวต้องอำศัย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร และบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องภำยใน
องค์กรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตลอดจนจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่ดี  ดังนั้น  
จึงเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่ำกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตำมรอยพระยุคลบำท มีจรรยำบรรณวิชำชีพต่อผู้เรียน 
ต่อตนเองและสังคม จึงได้ก ำหนดให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท ำให้เกิดผลดี 
แก่รำชกำรและมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
  2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนยอดเยี่ยมและมีควำม
ประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชำชีพและสังคม 
รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น 
  2.3 เพ่ือยกย่องหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 33 ที่สำมำรถจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
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  2.4 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำตน พัฒนำงำนในหน้ำที่ และพัฒนำวิชำชีพให้มี
ควำมก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย 

      เชิงปริมาณ 
  1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (รวมถึงลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร) ที่มีผลงำนดีเด่นฯ 
สังกัดโรงเรียนและสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  สมัครเข้ำร่วมประกวดรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ. ครบทุกประเภทรำงวัล/ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ ทุกด้ำน 
  2 หน่วยงำน/สถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นฯ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 33 ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ 
       เชิงคุณภาพ  
  1. ผู้มีผลงำนดีเด่น ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐำนะผู้มีผลงำนดีเด่นฯ เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชำชีพและสังคม และได้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน
ในระดับภูมิภำค และระดับชำติ ตำมล ำดับ 
  2. หน่วยงำน/สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
4. วิธีด าเนินการ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จะด ำเนินกำรคัดเลือกผู้มีผลงำนดีเด่น
ประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำร่วมประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ได้เตรียมควำมพร้อม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีกำรน ำ เสนอผลงำนที่
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงกำรยกย่องประกำศเกียรติคุณเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจผู้เข้ำประกวดรำงวัล  
ให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่บุคคลและสังคมต่อไป จึงก ำหนดกิจกรรมด ำเนินงำน ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 กำรคัดเลือกหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นฯ เพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เข้ำร่วมประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำค และระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ในระหว่ำงเดือนมกรำคม – กุมภำพันธ์ 2562 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  (1) ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประกวด กำรน ำเสนอผลงำน 
เพ่ือรับรำงวัล Obec Awards ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ                           
  (2) เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรตัดสิน/ด ำเนินกำรประกวดรำงวัล Obec Awards ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศกึษำ วันที่  12  มกรำคม 2562 
  (3) ประชุมคณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือกฯ ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2562 
  (4) ด ำเนินกำรประเมินและคัดเลือกกำรประกวดรำงวัล Obec Awards ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ วันที่ 13 มกรำคม 2562 
  กิจกรรมที่ 2 ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประกวด

รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภำค ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562  ณ จังหวัดบุรีรัมย์  
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กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติ ก ำหนดกำรวันที่ 7 กุมภำพันธ์  2562 ณ ห้องประชุมคชำธำร อำคำรเศวตกุญชร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 33 

  กิจกรรมที่ 3 กำรติดตำมเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจผู้ประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำน
ดีเด่นฯ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ระหว่ำงวันที่ 27-29 มีนำคม 2562 
                   กิจกรรมที่ 4 กำรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส ำหรับผู้ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ในระดับภำค และระดับชำติ   

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  5.1 กำรประกวดระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วันที่ 13  มกรำคม 2562  ณ บริเวณโดมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน   

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

  5.2 กำรประกวด ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  5.3 กำรประกวด ระดับชำติ  ระหว่ำงเดือน มีนำคม  2562 ณ จังหวัดนครนำยก 

6. งบประมาณ 
  จ ำนวน  60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562)  
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
(12 มกราคม 2562) 

    

1. ค่ำเบี้ยเลีย้งคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 1,440  1,440  
กิจกรรมที่ 1 
(13 มกราคม 2562) 
ด ำเนินกำรจัดกำรประกวดฯ 
1ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ส ำหรบัคณะกรรมกำร
และเจำ้หน้ำท่ี (70x30x2มื้อ) 

 
 
 

4,200 

  
 
 

4,200 

 

2 ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ี  (70x60x1มื้อ)  

4,200  4,200  

4 ค่ำพำหนะเดินทำงส ำหรับคณะกรรมกำร   
(13 คน x 200วัน ) 

2,600  2,600  

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน/ป้ำยไวนิลประชำสมัพันธ์ 4,000   4,000 
รวมงบประมำณกจิกรรมที่ 1 16,440  12,440 4,000 

รับงบประมาณกิจกรรมที่ 1 จ านวนเงินได้รับจริง 11,640 บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 
(7 กุมภาพันธ์ 2562) 
1. ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงกำรจดัท ำเอกสำร

ประกอบกำรประกวดรำงวลัทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภำค ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2562  ณ จังหวัดบุรีรัมย์  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรบัผู้ทรงคุณวุฒิ/
วิทยำกร /ผูเ้ป็นตัวแทนกำรประกวดฯ/บุคลำกร
เจ้ำหน้ำท่ีผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
(115 x30x2มื้อ) 

 
 
 
 
 

6,300 

  
 
 
 
 

6,300 

 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ี  (115x60x1มื้อ) 

 
6,300 

  
6,300 

 

3.ค่ำวิทยำกรภำยนอก ( 1 คน X 2 ช่ัวโมง X 1,200 ) 2,400 2,400   
4.ค่ำวิทยำกรภำยใน ( 3 คน X 2 ช่ัวโมง X 600 ) 3,600 3,600   
5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนและเอกสำรกำรจัดประชุม 4,420   4,420 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 23,020 6,000 12,600 4,420 

กิจกรรมที่ 3 
1 ค่ำเบี้ยเลีย้งส ำหรับคณะกรรมกำรติดตำม 
(10x240x2) 

 
4,800 

  
4,800 

 

2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถตู ้ 1,000  1,000  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 5,800  5,800  

กิจกรรมที่ 4  
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้รบัเกียรติบัตร
ระดับภำค- ชำติ /บุคลำกรเจ้ำหนที่ จ ำนวน 110 คน 
(100 คน x30 บำท x 1 มื้อ ) 

 
3,000 

  
3,000 

 

2.ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้รับเกยีรติบตัรระดับภำค- 

ชำติ /บุคลำกรเจ้ำหนท่ี จ ำนวน 110 คน 
100 คน x 60 บำท x 1 มื้อ ) 

6,000  6,000  

2 ค่ำกรอบรูปใส่เกียรติบตัรระดับภำค/ระดับชำต ิ
(100x100 บำท) 

10,000   10,000 

3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์เอกสำรกำรจัดกิจกรรม 540   540 
รวมงบประมำณกจิกรรมที่ 4 19,540  9,000 10,540 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 60,000 

  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  7.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร 
       - ผู้เข้ำร่วมประกวดผลงำนฯ จัดท ำเอกสำรประกอบ/แบบสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
น ำเสนอผลงำนฯ  ยังไม่สมบูรณ์ 
       - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำงำน กำรเก็บรวบรวมผลงำน 
กำรน ำเสนอผลงำน กำรเผยแพร่ผลงำนเท่ำที่ควร      
  7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       - ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งผลงำนดีเด่นฯ กำรจัดท ำเอกสำรประกอบฯ  ให้กับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
       - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำงำน 
ในหน้ำที่ ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ ให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีของสังคมและชุมชน 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่มีผลงำนดีเด่นฯ สมัครเข้ำร่วมประกวด
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS)        

ร้อยละ 80 
ของจ ำนวน
รำงวัลทั้งหมด 

-ข้อมูลข้ำรำชกำร
ครูในสังกัด 
-ใบสมัคร 
-แบบประเมิน 
-บัญชีรำยชื่อ
จ ำนวนผู้สมัคร 
-กำรน ำเสนอ
ผลงำนฯ 

-คู่มือกำรประเมินฯ 
-หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรคัดเลือกฯ 
-จ ำนวนผลงำน
,ชิ้นงำน รูปเล่ม 
-กำรน ำเสนอ
ผลงำน 
-ภำพถ่ำยกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรครองตน 
ครองคน ครองงำน และได้รับรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) ใน
ระดับภำค,ระดับชำติ             

ร้อยละ 100
ของผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็น
ตัวแทนเขต
พ้ืนที่ฯ เข้ำ
ร่วมประกวด
ในระดับภำค 

-กิจกรรมกำร
น ำเสนอผลงำน 
-จ ำนวนผู้น ำเสนอ
ผลงำน 
-จ ำนวนชิ้นงำนที่
น ำเสนอ 

-คู่มือกำรประเมินฯ 
-หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรคัดเลือกฯ 
-ประกำศผล 
ผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
-จ ำนวนรำงวัล 
Obec Awards 
-ภำพถ่ำยกิจกรรม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้มีผลงำนดีเด่นฯ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบที่ดีในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน 
  9.2 ได้ตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำร่วมประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS)
ระดับภูมิภำค ทุกประเภทรำงวัล / ทุกกลุ่มสำระ และเป็นตัวแทนเข้ำร่วมประกวดในระดับชำติ        
  9.3 หน่วยงำน/สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผล 
   
                                                             (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงกำร 
                                                                        (นำยเสนอ ประพันธ์) 
                                                       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏบิัติหน้ำที่ 
                                                       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

                                                               (ลงชือ่)                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                                         (นำยกฤษ ละมูลมอญ) 
                                                  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
  

                                                              (ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                         (นำยส ำเริง บุญโต)                                                                
                                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
                     ในกำรปฏิบตัิงำน 
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์  สพม.33     กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะของโครงการ    โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลำคม 2561 –  กุมภำพันธ์  2562    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  กำรพัฒนำคุณภำพข้ำรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนสมรรถนะ เป็นกำรน ำศักยภำพ 
ของแต่ละบุคคลมำใช้ เช่น กำรน ำเอำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร กฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติรำชกำร และสมรรถนะเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้ำงให้แต่ละ
บุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดควำมตระหนักในคุณค่ำของตนเอง เพ่ือนร่วมงำน และสังคม กำร
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนรวมถึงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ของบุคลำกรจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจำกเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีแล้วยังเป็นกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนที่นับว่ำเป็นสวัสดิกำรอันดีให้กับบุคลำกรในหน่วยงำนซึ่งจะท ำให้บุคลำกรได้รับควำมรู้ 
และประสบกำรณ์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลำกรจึงจ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำ
ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำด้ำนสมรรถนะ (Competency) ถือว่ำเป็นปัจจัยในกำรท ำงำนที่เพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่องค์กร เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เพรำะ
สมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่กำรพัฒนำองค์กรบรรลุผลส ำเร็จ
ตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร  

  ดังนั้น จึงได้ก ำหนดกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ิมสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมือ
อำชีพ เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
และสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เกิดประสิทธิผล โดยเน้นสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้ำน ประกอบ (1) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) (2) กำรบริกำรที่ดี (Service Mind) (3) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 
(Expertise) (4) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ( Integrity) และ (5) กำรท ำงำนเป็นทีม 
(Teamwork) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก ำหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของข้ำรำชกำรทุกต ำแหน่ง   
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2.วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้พัฒนำควำมรู้ และทักษะ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน 
อันก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน และกำรประสำนสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  2.3 เพ่ือให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง ให้เห็นศักยภำพและสำมำรถ 
ดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.4 เพ่ือน ำผลกำรศึกษำดูงำนมำปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่ /ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

4 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ขออนุมัติโครงกำร ต.ค.2561  
2 แต่งตั้งคณะท ำงำน ต.ค.2561  
3 เตรียมข้อมูล ประสำนงำนงำนและจัดท ำเอกสำร ต.ค.2561  
4 ศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน พ.ย.2561  
5 สรุปและประเมินผลกำรศึกษำดูงำน พ.ย.2561  

  4.1 กิจกรรมศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงมืออำชีพ 
ในวันที่ 31 ตุลำคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2561 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
(เชียงรำย-พะเยำ) จ ำนวน 14 คน 
  4.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

5. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ จำกงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     รวมทั้งสิ้น   84,440  บำท 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณท่ี

ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมศึกษาดูงาน     
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง จ ำนวน 14 คน (240x14x4) 13,440 - 13,440  
2 ค่ำเช่ำที่พัก จ ำนวน 8 ห้อง (1000x8x3) 24,000 - 24,000  
3 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 5,000 - 5,000  
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณท่ี

ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

4 ค่ำตั๋วเครื่องบินโดยสำร (3500x12) 42,000 - 42,000  
รวมทั้งสิ้น 84,440 - 84,440  

หมายเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

6. วัน เวลาและสถานที่  
  กิจกรรมศึกษำดูงำนเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ในระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม  
ถึงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2561 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36  (เชียงรำย – พะเยำ)  
และแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดเชียงรำย – พะเยำ 

7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
  1 ปัญหาด้านความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม 
  2 ด้ำนกำรเดินทำง ระยะทำง 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1 ประชุมชี้แจง ก าหนดการ นัดหมาย เตรียมความพร้อม 
  2 เตรียมข้อมูลบุคลำกรเป็นรำยบุคคล ศึกษำ เก็บรวบรวมข้อมูลมรำยละเอียดสถำนที่ 
แหล่งเรียนรู้ที่จะไปศึกษำดูงำนให้พร้อม เป็นปัจจุบัน 

8 การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
 -ร้อยละของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำตนเอง
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 -ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
-ร้อยละของบุคลำกรทำกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและสำมำรถ
ดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

-ร้อยละของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำตำม
สมรรถนะ 
-ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำได้รับ
ควำมรู้ ประสบกำรณ์
ตรง และสำมำรถ
น ำไปพัฒนำองค์กร
ให้มีคุณภำพ 
ก้ำวหน้ำ  

 -ประเมินตำมสภำพ
จริง 
 -ประเมินตำมแบบ
ประเมิน 
 -รำยงำนกำรพัฒนำ
ตนเอง 
 -สังเกตกำรณ์
ปฏิบัติงำน 
 -สังเกตกำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
-ติดตำมผลกำรพัฒนำ
เป็นระยะๆ 

 -แบบประเมิน
โครงกำร 
- แบบสอบถำม
ผู้รับบริกำร 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมมุ่งมั่น ควำมตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้มีประสิทธิภำพให้สูง
เกินกว่ำมำตรฐำนที่มีอยู่ มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มี
ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร กำรบริหำรแบบร่วมมือ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นหน่วยงำนกำรศึกษำแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ มีควำมทันสมัย คุณภำพก้ำวหน้ำ ให้บริกำรอย่ำงฉับไว  

10 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  1 เชิงปริมาณ   
  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้รับพัฒนำตำมสมรรถนะหลัก 

          2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะตรงตำมสำยงำนที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
    

 

 ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           
                      (นำยเสนอ  ประพันธ์) 

                                               นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
                      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

 

         ลงช่ือ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 

                                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

 
 

     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นำยส ำเริง    บุญโต)    
                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ  นิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ  
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  
                             และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
         4.ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นำยวัชรำ  สำมำลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
 e-mail : pubsurin@secondary33.go.th 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จำกโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย  Thailand 4.0 “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะส ำเร็จได้ ต้องใช้แนวทำง
สำนพลังประชำรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำพเอกชน ธนำคำร ประชำชน สถำนบันกำรศึกษำและ
สถำบันวิจัยต่ำง ๆ ประกอบกำรส่งเสริม SME และ Startup เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน พร้อมต้องมี
โครงสร้ำงด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมที่มีคุณภำพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชำกรมำกที่สุด เพ่ือให้
สำมำรถเชื่อมโยงทุกภำคส่วนได้อย่ำงไม่สะดุด  ส่วนในด้ำนกำรศึกษำ Education 4.0 คือกำรเรียนกำรสอนที่
สอนให้นักศึกษำ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มำบูรณำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือพัฒนำ
นวัตกรรมต่ำง ๆ มำตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม โดยหัวใจหลักของระบบกำรศึกษำรูปแบบใหม่นี้คือ 
กระบวนกำรผลิตบุคลำกรที่สำมำรถประสำนควำมรู้กับทักษะในแบบ “เก่งคิดและเก่งคน (Design Thinking)” 
เพ่ือก่อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งในกำรศึกษำระบบ 4.0 นี้ ควำมรู้ทำงทฤษฎียังมี
ควำมส ำคัญเช่นเดิม แต่เสริมแกร่งยิ่งขึ้นด้วยกำรเรียนรู้ และทักษะกำรฝึกฝนจำกประสบกำรณ์ตรง เพ่ือเป็น
จุดเริ่มต้นในกำรสร้ำงนวัตกรรม ที่ผู้เรียนต้องสำมำรถกลั่นกรองจำกฐำนควำมรู้ที่มีอยู่และเห็นชัดในบริบท  
ที่ควำมรู้เหล่ำนั้นสำมำรถน ำไปสู่ค ำตอบได้ เพ่ือประสิทธิผลสูงสุดในเชิงธุรกิจและพร้อมเติมเต็มควำมต้องกำร
ของมนุษย์และสังคมอย่ำงตรงจุด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  มีหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือก้ำวสู่ Education 4.0  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
สังกัด แต่จำกกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนมำ ยังพบว่ำ สถำนศึกษำหลำยแห่ง
ประมำณร้อยละ 50 ยังไม่สำมำรถน ำ ICT ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกปัญหำในเรื่องระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมทั้งขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรดูแลระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในสถำนศึกษำ แม้ว่ำทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ได้สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดหำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
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สถำนศึกษำในสังกัด แต่พื้นที่ตั้งของสถำนศึกษำหลำยแห่งระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ตก็ยังไม่เสถียรพอ ท ำให้ไม่
สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ  
 ดังนั้นเพื่อเป็นกำรนิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรใช้ ICT ในสถำนศึกษำ ทั้งเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องกำรจัดศึกษำ
ทำงไกล ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจ ำเป็นจะต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง กลุ่มงำนส่งเสริม
และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงได้ท ำโครงกำรนิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตำม ช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ 
 2.2 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ ให้สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน 
 2.4 เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยผู้ดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (admin) ในสถำนศึกษำ 
 

3. เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยของสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรซ่อมแซม 

ปรับปรุง ให้สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ 
3.1.2 คณะท ำงำนเครือข่ำยไอซีที จ ำนวน 30 คน อบรมกำรนิเทศ ติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือ กำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรใช้ไอซีทีในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
3.1.2 ครูผู้สอนและคณะท ำงำนจ ำนวน 200 คน อบรมกำรประยุกต์ใช้สื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1.3  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ ติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำนด้ำน

กำรใช้ไอซีทีในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของสถำนศึกษำสำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ 
3.2.2 คณะท ำงำนเครือข่ำยไอซีที มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรนิเทศ ติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรใช้ไอซีทีในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 3.2.3 ครูที่ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3.2.4 โรงเรียนในสังกัดมีกำรขับเคลื่อนกำรใช้ไอซีทีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ไตรมาส 
1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน ตุลำคม 2561 1 
2 สร้ำงแบบส ำรวจสภำพกำรใช้งำนระบบ

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในสถำนศึกษำ 
ตุลำคม 2561 1 

3 ออกแบบเครื่องมือ คู่มือ แนวทำงปฏิบัติ ในกำร
ติดตำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ 

พฤศจิกำยน 2561 1 

4 อบรมปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเครือข่ำยไอซีทีด้ำน
กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนไอซีที 

มกรำคม 2562 2 

5 อบรมปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้สื่อกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เมษำยน 2562 3 

6 นิเทศ ก ำกับติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในสถำนศึกษำ 

มิถุนำยน – กรกฎำคม 2562 3 -4  

7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร กันยำยน 2562 4 
 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    วันที่ 1 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 30 เดือนกันยำยน 2562   
    สถำนที่ด ำเนินกำร ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมำณจ ำนวน 100,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562) รำยละเอียดนี้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมปฏิบัติกำรออกแบบเครื่องมือ คู่มือ 

แนวทำงปฏิบัติ ในกำรติดตำมช่วยเหลือ
สถำนศึกษำ คณะท ำงำนเครือข่ำยไอซีที 
จ ำนวน 10 คน จ ำนวน 1 วัน 
 

13,400  
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(10x120x2) 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง  (300x10x2) 
- ค่ำคู่มือประกอบกำรใช้ ICT ในสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 50 บำท (100x50) 

 
 
 

 

2,400 
 

6,000 

 
 

 
5,000 

2 อบรมปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเครือข่ำยด้ำน 
ICT ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมช่วยเหลือกำร
ด ำเนินงำนด้ำนไอซีทีของสถำนศึกษำ จ ำนวน 30  คน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 30 คน 2 วัน (30x180x2) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ชั่วโมงละ 600 บำท 
จ ำนวน 6 ชั่วโมง (600x12) 

18,000  
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

10,800 

 

3 อบรมปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้สื่อกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  โรงเรียน
ละ 2 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม
คณะท ำงำน 200 คน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 200 คน 1 วัน (90x180) 
- ค่ำคู่มือประกอบกำรอบรมปฏิบัติกำรฯ 
จ ำนวน 190 เล่ม  

42,200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

36,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

6,200 

4 กำรนิเทศ ก ำกับติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือ
กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ โดยคณะท ำงำน
เครือข่ำย ICT จ ำนวน 8 สำย ๆ ละ 3 คน 
จ ำนวน 24 คน 3 วัน 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะท ำงำน (24x240x3) 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรออกนิเทศ 
สำยละ 1,500 บำท 

26,400  
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 

12,000 

 

 รวมทั้งสิ้น 100,000 21,600 67,200 11,200 
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 1. ปัจจัยควำมเสี่ยง 

   ผู้เข้ำอบรม ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ network จะเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรจัด

อบรมให้ประสบผลส ำเร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   1. เพ่ิมจ ำนวนวันในกำรอบรมพัฒนำ 

  2. พัฒนำคู่มือให้มีควำมสมบูรณ์ ชัดเจน แสดงขั้นตอนในกำรปฏิบัติอย่ำงละเอียด 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ    

1.ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ของสถำนศึกษำได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพ คิดเป็นร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 1.ตรวจสอบอุปกรณ์ 1.แบบประเมิน 

2.แบบบันทึกฯ 

2.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ 80 มี
กำรประยุกต์ใช้สื่อไอซีทีเพ่ือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

1.นิเทศ ก ำกับ ติดตำม 

2.จำกกำรสอบถำม 

1แบบนิเทศ ติดตำม 

2.แบบสอบถำม 

3. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) เพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำร 

ร้อยละ 100 1.ตรวจสอบรำยงำน

กำรนิเทศด้ำน ICT 

2.จำกกำรสอบถำม 

1.แบบรำยงำนกำร

นิเทศฯ 

2.แบบสอบถำม 

เชิงคุณภาพ    

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

1.จำกกำรสอบถำม 

2.กำรนิเทศ ติดตำม 

กำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำ 

1. แบบสอบถำม 

2. แบบนิเทศติดตำม 

กำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำ 
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงกำร 
                        (นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                    (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                      (นำยส ำเริง   บุญโต) 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงในสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

9.2 กำรน ำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงไปใช้ในสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ
และเกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  

9.3 บุคลำกรสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนตำม
ภำรกิจที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9.4 ผู้เรียนมีโอกำสเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
9.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรเชื่อมโยงกันอย่ำงที่มีประสิทธิภำพ 
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โครงกำร          ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
                             ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562    
สนองยุทธศำสตร์ ก.ศึกษำธิกำร  ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำร 
สนองนโยบำย สพฐ.            นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33             กลยุทธ์ที่  5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม    
ลักษณะโครงกำร                   โครงกำรใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์    นำงจุไรภรณ์  สิริไสย  เบอร์โทรศัพท์ 089 - 8456693  
         e-mail    :  juraipu8@secondary33.go.th 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล             
      บทบัญญัติของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546   
มำตรำ 16 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของรัฐบำล และให้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในแต่ละปีงบประมำณ    
      ในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพที่ดีจะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร   ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ยุทธศำสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  และจำกกำรติดตำมของคณะติดตำมจำกส่วนต่ำง ๆ 
ที่มำติดตำมตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ติดตำมนโยบำยจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร  ติดตำมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  และกำรรำยงำนค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร นั้น  
ยังมผีลคะแนนที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และกำรรำยงำนในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรองรับ  
      และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ให้มีประสิทธิภำพ  จึงต้องจัดท ำโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เป็นแผนที่มีประสิทธิภำพใน
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   2. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 
 
 

mailto:juraipu8@secondary33.go.th
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3. เป้ำหมำย 
       เชิงปริมาณ   
        - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 323 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จ ำนวน  50  คน        

       เชิงคุณภาพ 
       1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
ที่มีประสิทธิภำพ  สอดคล้องกับนโยบำยต้นสังกัดและแก้ปัญหำของสถำนศึกษำ 
       2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
4.  วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
วันเดือนปี 

ด ำเนินกำร 
หมำยเหตุ 

1 กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี  สพม.33 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562    
กิจกรรม1.1  ประชุมเตรียมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ 
กิจกรรม 1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี สพม.33 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  โดยมีกำรให้ควำมรู้กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร/ระดมควำมคิดเห็น/แบ่งกลุ่ม/
วิพำกษ์ 
1.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562   
2. กำรสะท้อนผลกำรรำยงำนมำตรฐำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำของแต่ละกลุ่ม 
3. กำรออกแบบรำยงำนปฏิบัติงำน  
กำรวิเครำะห์ภำระงำนแต่ละกลุ่มตำมบริบท
ของ สพม.33 
  - คู่มือปฏิบัติงำน สพฐ. 

 
 
 
 

24 ตุลำคม 2561 
 

25-27 ตุลำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นำงจุไรภรณ ์สิริไสย 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
วันเดือนปี 

ด ำเนินกำร 
หมำยเหตุ 

  - ประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
  - ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
  - ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรปฏิบัติงำน 
กิจกรรม 1.3   สรุปติดตำมประเมินผล 
กิจกรรม 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคู่มือประเมิน
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
โดยใช้ TPS Model   
  - กำรออกแบบกำรจัดท ำคู่มือฯ/กำรมอบ
ภำรกิจงำน 
  - กำรหำข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูลของคู่มือ 
TPS Model   
  - กำรวิพำกษ์คู่มือประเมิน TPS Model   
  - กำรจัดท ำคู่มือประเมิน TPS Model 
  - กำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรประเมินกำร
บริหำรจัดกำร TPS Model   
กิจกรรม 3 กำรประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  - วิพำกษ์วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ำประสงค์/ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/มำตรกำร 
 

 
 
 
 

พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกำยน-ธันวำคม 
2561 

 
5. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
    กิจกรรม 1 วันที่  25-27 ตุลำคม  2561  ณ รีสอร์ทวิว@วังน้ ำเขียว อ ำเภอวังน้ ำเขียว  จ.นครรำชสีมำ 
    กิจกรรม 2 วันที่  6 พฤศจิกำยน 2561/14 พฤศจิกำยน 2561/ช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2561  
                  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
    กิจกรรม 3 เดือน พฤศจิกำยน-ธันวำคม 2561  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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6. งบประมำณ  จ ำนวนเงิน   188,150 บำท  (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร  
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562)  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำร
ใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 

ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพแผนปฏิบัติกำร
และกำรบริหำรจัดกำร สพม.33 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562    
วันที่ 25-27 ตุลำคม 2562 
- ค่ำท่ีพัก จ ำนวน2 วัน  
จ ำนวน 50 คน 
50 คน*600 บำท*2 วัน 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 3 มื้อ 
50คน*250บำท*3มื้อ 
-ค่ำอำหำรเย็น 2 มื้อ 
50คน*300*2มื้อ 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 5 มื้อ 
50คน*50บำท*5มื้อ 
-ค่ำเอกสำร จ ำนวน 50 เล่มๆละ 
100 บำท 
50 เล่ม*100 บำท 
-ค่ำน้ ำมันรถบัสโรงเรียนสิรินธร 
ไป-กลับ เที่ยวละ 8,000 บำท 
- ค่ำน้ ำมันรถตู้ 1 คน ไป-กลับ 
-ค่ำเบี้ยเลี้ยง พขร.จ ำนวน 1 คน 
จ ำนวน 3 วัน  1 คน 
-ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 
50คน จ ำนวน 1 มื้อ 
(50 คน*80 บำท) 

171,720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 

37,500 

     

30,000 

12,500 
 
 
 

 

 

16,000 

6,000 

720 

     4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

รวมกิจกรรม 1 171,720 - 166,720 5,000 
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำร
ใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 

ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรม 2 ประชุมคณะท ำงำน
คู่มือประเมินกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 โดยใช้ TPS 
Model  จ ำนวน 3 ครั้ง 
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
อำหำรกลำงวัน จ ำนวน 3 ครั้ง 
14 คนx100 บำทx3 ครั้ง 
- ค่ำเอกสำรคู่มือ TPS Model 
จ ำนวน 20 เล่ม ๆละ 150 บำท 

7,200   

 

 

 

 

4,200 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

    รวมกิจกรรม 2 7,200 - 4,200 3,000 
กิจกรรม 3 ประชุมจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562  
จ ำนวน 1 ครั้ง 
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  
16 คนx30บำทx1 ครั้ง 
 - ค่ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
35 เล่มๆละ 250 บำท 

9,230   

 

 

480 

 

 

 

 

 

    

8,750 

รวมกิจกรรม 3  9,230 - 480 8,750 
รวมงบประมำณ 188,150 - 171,400 16,750 

(ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
   1. ปัจจัยควำมเสี่ยง                    กิจกรรม 1 ผู้เข้ำประชุมไม่ได้น ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
                                              ในแผนปฏิบัติกำร  
   2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง    กิจกรรม 1 นิเทศเพ่ิมเติม 
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   8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของผู้เข้ำประชุมได้รับ
ควำมรู้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำร
รำยงำนมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 

 
ดีมำก 

 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
1.ระดับคุณภำพแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 สพม.33 
2. ระดับคุณภำพของคะแนนกำร
รำยงำนมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
ดีมำก 

 
ดีเยี่ยม 

 

 
ประเมิน 

 
วิเครำะห์คะแนน 

 

 
แบบประเมิน 
 

ผลคะแนน 
 

  9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33   มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่มี
ประสิทธิภำพ แก้ปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยต้นสังกัด และมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

ผู้เสนอโครงกำร 

                                                                                           
(นำงจุไรภรณ์  สิริไสย) 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
                 ผู้เห็นชอบโครงกำร            ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                                                                 
             (นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์)                                 (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
ปฏิบัติหนำ้ที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

                                                       ผู้อนุมัติโครงกำร 

                                                                              
                                                     (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
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โครงการ      ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์  สพม. 33   กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอ ำนวยกำร  สพม.33 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นำงสำวชูจิตร  ชูทรงเดช   เบอร์โทรศัพท์   08 8586 1800 
                                2. นำงปวีณำ กระเวนกิจ   เบอร์โทรศัพท์   08 6176 9233 
    3. นำงพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์ เบอร์โทรศัพท์   08 9949 2160 
    4. นำยสิรวิชญ์ แสนด ี  เบอร์โทรศัพท์   08 9008 3418 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ จ ำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่ำวสำร

และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบำยเร่งด่วนอย่ำงทันท่วงทีและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในทุกระดับ 

กำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ตลอดจนทรำบทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรทุก

ระดับชั้นตลอดจนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ทั้งนี้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและน ำนโยบำยสู่

กำรปฏิบัติอย่ำงทันท่วงที หำกกำรสื่อสำรไม่ชัดเจนย่อมท ำให้ยำกที่จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 ดังนั้นกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ตลอดจนพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร มี
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทีดี จึงถือเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจ และก้ำวสู่เป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพภำยใต้หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ส่วนร่วมเป็นส ำคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ และมอบนโยบำยที่เกี่ยวข้องสู่กำรปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และในสถำนศึกษำ  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จ ำนวน 85 คน 
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- ผู้บริหำรกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต 33   จ ำนวน 60 คน 

- ประธำนสหวิทยำเขต 8 คน    

 เชิงคุณภาพ 
           -   ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ทุกคน มีควำมตระหนักและมีควำมรับรู้ 
ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำนโยบำยที่ได้รับไปสู่ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำร 
ใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน    ค่ำใช้สอย     ค่ำวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนำขับเคลื่อนนโยบำย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 85 โรง ผู้บริหำร/ 
ผอ.กลุ่มและข้ำรำชกำรฯ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 35 คน  
รวม 120 คน 
จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 120 คน มื้อละ 100 บำท จ ำนวน 12 มื้อ 
1.3 ค่ำเอกสำร จ ำนวน 12 ครั้ง ๆละ 2,000 บำท 

(นำยสิรวิชญ์ แสนดี ผู้ปฏิบัติ) 

168,000 -  
 
 
 
 

144,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
24,000 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมประธำนสหวิทยำเขต 
จัดประชุมประธำนสหวิทยำเขต เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  1 มื้อ  
จ ำนวน 20 คน มื้อละ 30 บำท  
1.2 ค่ำเอกสำรจ ำนวน 20 เล่มๆละ 20บำท จ ำนวน 
12 ครั้ง 

(นำงปวีณำ กระเวนกิจ ผู้ปฏิบัติ) 

12,000 -  
 
 

7,200 

 
 
 
 
4,800 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 3 เดือน/ครั้ง 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับ 60 คน  
2 มื้อ ๆ ละ 30 บำท (60X2X30X4) 

39,500 -  
 
 

14,400 
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำร 
ใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน    ค่ำใช้สอย     ค่ำวัสด ุ

1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บำท 
(60X1X80X4) 
1.3 ค่ำเอกสำร  

(นำงพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ผู้ปฏิบัติ) 

19,200   
 
5,900 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมทำงไกลรำยกำร “พุธเช้ำข่ำว 
สพฐ.” และ ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หนว่ย และศกึษำนิเทศก์ ทุกวันพุธ  
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อเช้ำ  
ส ำหรับ  25 คน  
จ ำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 30 บำท รวม 50 ครั้ง 
(นำงพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ และ นำยสิรวิชญ์ แสนดี ผู้
ปฏิบัติ) 

37,500 -  
 
 

37,500 

 

รวม 257,000 - 222,300 125,200 
 
หมำยเหตุ ***ถัวจ่ำยทุกรำยกำร***** 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    ระยะเวลำ  1 ตุลำคม 2561 –  30 กันยำยน  2562    
    สถำนที่ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 33  และสถำนศึกษำในสังกัด 
6.  งบประมาณ 
   งบประมำณ  จ ำนวน  257,000  บำท (สองแสนห้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
      รำยละเอียด งบประมำณ จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   1.ปัจจัยควำมเสี่ยง 
          ควำมเสี่ยง คือนโยบำยมีควำมเร่งด่วน และมีจ ำนวนมำก เวลำในกำรด ำเนินกำรจ ำกัด  
    2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงแจ้งก ำหนดกำรประชุมในช่องทำงติดต่อต่ำง ๆ 

1.1 จัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในแต่ละนโยบำย เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจ ให้ข้ำรำชกำรทุก

ระดับชั้นน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงทันท่วงที และมีประสิทธิภำพ  

1.2 จัดประชุมแบบสัญจรเพ่ือเข้ำถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ตลอดจนสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรในกำร

ร่วมกันบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิ ต  ผู้ บ ริ ห ำ ร ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน
สั งกัด  เข้ ำร่ วมประชุมรับมอบ
นโยบำย 

ร้อยละ 100 กำรตรวจนับจ ำนวนผู้เข้ำประชมุฯ บัญชีลงเวลำผู้เข้ำ
ประชุม ฯ 

ผลลัพธ์  
มีกำรน ำนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
ไปปฏิบัติได้ทันท่วงที และบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ร้อยละ 100 ตรวจวัดจำกกำรให้ควำมร่วมมือ 
และกำรสนองตอบกิจกรรมต่ำง 
ๆหรือภำรกิจที่ สพม. 33  มอบ 
หมำยให้ด ำเนินกำร มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ตำรำงติดตำมงำน
และฐำนสถิติกำร
น ำส่งงำนตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทุกนโยบำยถูกน ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
 2. เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยในส ำนักงำน 

 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และในสถำนศึกษำ 
       

ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงกำร  ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงกำร 
         (นำยสิรวิชญ์  แสนดี)             (นำงปวีณำ  กระเวนกิจ) 
    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 

                                      ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                          (นำงสำวชจูิตร ชูทรงเดช) 
                                       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

       ลงชื่อ                 ผู้อนมุัติโครงกำร 
       (นำยส ำเริง บุญโต) 
                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
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โครงการ  พัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำร  
สนอง 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ : ข้อ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ 
 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 :  กลยุทธ์ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   นำยรวิชญุฒม์  ทองแม้น เบอร์โทรศัพท์  09 3512 9036 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 กำรพัฒนำงำนวิชำกำรเป็นหัวใจส ำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยม 
ศึกษำ เขต 33 จึงมีนโยบำยที่จะยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ เพ่ือสนองกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ที่ว่ำด้วยกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร และกลยุทธ์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ก ำหนด บทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ไว้  6 ประกำรคือ 1) เพ่ือช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล  และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 2) ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3) พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4) ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 5) รับทรำบผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และ 6) ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรด ำเนินกำรกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
              จำกเหตุผลและควำมส ำคัญดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 โดยกลุ่ม
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อก ำหนดและพัฒนำให้มีแนวทำง 
กำรด ำเนินงำนยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำรโดยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ทั้งนี้เพ่ือให้สถำนศึกษำได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรสถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงต่อเนื่องและท่ัวถึง  
 2.2 เพ่ือให้มีแผนพัฒนำงำนวิชำกำรท้ังระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สหวิทยำเขต และ 
สถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม 
3.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1) สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัดได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรสถำนศึกษำ
โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้ง ภำคเรียนละ 1 ครั้ง   
 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สหวิทยำเขต และสถำนศึกษำมีแผนพัฒนำงำนวิชำกำรประจ ำปี 
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
  เชิงคุณภาพ 

สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัดได้ยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำรโดยได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรบริหำรสถำนศึกษำจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ประมวลผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำภำพรวมของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถำนที่ วันเดือนปีด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

ไตรมำศที่ 
1 ประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  สพม.33 1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 

(จัดประชุม3เดือน/ครั้ง) 
1-4 

2 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและจัดท ำรำยงำนผล 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

สพม.33 ก.ย.-ต.ค.62 4 

 
5.งบประมาณ 

 งบประมำณท้ังสิ้น จ ำนวน 30,000 บำท  (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปีงบประมำณ 
  พ.ศ.2562) รำยละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 30คน/ครั้ง (4ครั้ง) ประกอบด้วย 
1)ผู้บริหำรระดับเขต (8คน) 
2)กรรมกำร ก.ต.ป.น.(7คน) 
3)ศึกษำนิเทศก์ (10คน) 
4)คณะท ำงำน(5คน)  
1.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
2.ค่ำวัสดุในกำรส ำเนำเอกสำรประชุมปฏิบัติกำร 
3.ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำพำหนะของผู้เข้ำประชุม 
(คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.)  

21,200 
 
 
 
 
 

9,000 
1,000 

11,200 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

11,200 

 
 
 
 
 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
1.ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม  
2.ค่ำวัสดุและส ำเนำ จัดท ำเอกสำรประชุม 

8,800 
 

3,000 
5,800 

 
 
 
 

 
 

3,000 
 

 
 
 

5,800 
รวมงบประมาณ 30,000 11,200 12,000 6,800 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง และกำรก ำกับติดตำมของกำรบริหำรงำน 
     2. กำรบริหำรงำนวิชำกำรท่ีต้องอิงฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเชิงประจักษ์  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนเพื่อคุณภำพงำนวิชำกำร

โดยใช้สำรสนเทศจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือกำรวำงแผนและบริหำร
จัดกำรด้ำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1.สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัดได้รับกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำร
สถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้ง 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

กำรติดตำม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศ 

แบบติดตำมตรวจสอบ  
ประเมินผลและ
นิเทศ 
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ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงกำร 
                        (นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                    (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ลงชื่อ                                          ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                      (นำยส ำเริง   บุญโต) 
            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรำยงำนผลกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำท่ีรำยงำนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

รำยงำนสรุป 
 1 เล่ม 

กำรพิจำรณำควำม
ถูกต้องและสมบูรณ์ของ
เล่มรำยงำน 

แบบตรวจสอบ
รำยกำร 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัดได้ยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำรโดยได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล  
และนิเทศกำรบริหำรสถำนศึกษำจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ประมวลผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำภำพรวมของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
 8.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ได้พัฒนำและมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำรโดยกำรบริหำรจัดกำรแบบ  
มีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
 
     ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงกำร 
                                                  (นำยรวิชญุฒม์   ทองแม้น) 
                             ศึกษำนิเทศก์ 
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โครงการ                กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่สู่มำตรฐำนส ำนักงำน            
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยสนอง  สินโพธิ์ , นำยเชำวลิต  รัมพณีนิล  และคณะ 
ลักษณะโครงการ       โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลา                24 ตุลำคม  – 30 พฤศจิกำยน  2561  
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้มีกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ของบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำย โดยเน้นหลักกำรสร้ำงและกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ยึดหลักกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรกระจำยอ ำนำจและกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้ตระหนักและเล็ งเห็นควำมส ำคัญในกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Performance  Agreement) ในระยะเวลำ 1 ปี จึงได้จัดท ำ
โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่สู่มำตรฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน ตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Performance  Agreement)  
 2.2.เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 33 
 2.3. เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33   
 2.4. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 
 2.5 เพ่ือจัดแสดงผลงำนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนที่ผ่ำนมำ 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ข้ำรำชกำรครูและบุลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 60 คน 
  (2) ประธำนสหวิทยำเขต และเลขำนุกำร  จ ำนวน 16 คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับกำรแต่งตั้งฯ  จ ำนวน 10 คน 
  (5) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 85 คน 
  (4) ข้ำรำชกำรครูและนักเรียน จ ำนวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน จ ำนวน 69 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.1.สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับโรงเรียนที่ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนรับรำงวัลในระดับชำติในกำรแสดง
นิทรรศกำร 
 3.2. สร้ำงโอกำสและพัฒนำผลงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3.3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร วิชำชีพ 
วิชำประครองชีพ  
 3.4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรกิจกรรม  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 พฤศจิกำยน 2561 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2 เสนอโครงกำร 5 พฤศจิกำยน 2561 คณะท ำงำน 
3 เสนอและแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 9 พฤศจิกำยน 2561 ผอ.สพม.33 
4 ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อ

วิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เป็นไปตำมข้อตกลงในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (Performance  Agreement)  

1 พฤศจิกำยน2561 – 
27 พฤศจิกำยน 2561 

คณะท ำงำน 

5 กำรประชุมบุคลำกรและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 

- ประชุมย่อยคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
- ประชุมเตรียมกำรจัดแสดงผลกำรปฏิบัติงำน

ในหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

24 ตุลำคม 2561- 
27 พฤศจิกำยน 2561 
 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 แสดงผลงำน/นิทรรศกำร ของครูและนักเรียน 29 พฤศจิกำยน 2561 โรงเรียนที่ได้รับ

มอบหมำย 
7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 30 พฤศจิกำยน 2561 คณะท ำงำน 

 
5. งบประมาณ งบด าเนินการทั้งสิ้น   88,480  บาท (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้ 
   5.1 งบประมำณกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน    88,480  บำท 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
  

                              รายการ 
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ/คณะท างาน

ตัวช้ีวัด ตามค าสั่งแต่งตั้ง 
    1.1 ประชุมย่อยคณะกรรมกำรตำมตัวชี้วัดตำม
ข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Performance  
Agreement)  จ ำนวน 30 คน  จ ำนวน 3 ครั้ง ๆ 
ละ 900 x 3 ครั้ง 
  1.2 ค่ำล่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินสัมฤทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 30 คน 
จ ำนวน 2 วัน ๆ 200 บำท   

 
 

2,700 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 

2,700 
 
 
 
 

12,000 

2 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.1 ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 240 คน ๆ ละ 
100 บำท  
ประกอบด้วย 
    - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
60 คน 
    - ประธำนสหวิทยำเขตและเลขำนุกำรฯ  16 คน 
    - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งฯ 
10 คน 

 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24,000 
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                              รายการ 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 

    - ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 85 โรงเรียน 
    - ข้ำรำชกำรครูและนักเรียน 23 โรงเรียน              
โรงเรียน ละ 3 คน รวม 69 คน 
     - คณะกรรมกำรผู้ประเมินและผู้ติดตำม 
จ ำนวน 5 คน     
  1.2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
  1.3 ค่ำเช่ำเต็นท์   
  1.4 ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
  1.5 ค่ำเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
  1.6 ค่ำพำหนะส ำหรับโรงเรียนจัดนิทรรศกำร  
จ ำนวน  23 โรงเรียนๆ ละ 500 บำท  
   1.7 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ครึ่งวัน 120 บำท จ ำนวน 69 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,500 
 

8,280 

 
 
 
 
 

20,000 
5,000 
4,000 
1,000 

- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 

20,000 
5,000 
4,000 
1,000 
11,500 

 
8,280 

 รวมเงิน 58,480 30,000 - 88,480 
 
6.การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือ 
1. ผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมงำน 
3. โรงเรียนที่เข้ำร่วมแสดงผลงำน 
4.ผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

-กำรสอบถำม 
-กำรรำยงำน 
-กำรสัมภำษณ์ 

-แบบสอบถำมควำม
คิดเห็น 
-แบบรำยงำนผล 
-แบบสัมภำษณ์ 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 

7.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำใจ ตะหนักถึงหน้ำที่ 
และได้รับกำรพัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

7.3 โรงเรียนและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนวิชำกำร
ทำงด้ำนกำรศึกษำ  

7.4 นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถในกำรร่วมกิจกรรมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร 

     (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงกำร         (ลงชื่อ)                 ผู้เห็นชอบโครงกำร 
           (นำยเชำวลิต  รัมพณีนิล)                                    (นำยสนอง สินโพธิ์) 
       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                        นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  

        ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                        (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 

                        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

 
       ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงกำร 

                                                      (นำยส ำเริง บุญโต) 

                             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ  รับกำรติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร /
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่  5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          1.นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์            เบอร์โทรศัพท์  085-6398942      
          2.นำงปำณิศำ  นิเลิศรัมย์               เบอร์โทรศัพท์  091-4539226 
           e-mai    panisa.lim@hotmail.com 
ลักษณะโครงกำร       โครงกำรต่อเนื่อง   
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร    ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล               

   กำรติดตำมและประเมินเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ส ำคัญในกำรบริกำรงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนที่จะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำประสงค์ที่
ก ำหนดรวมทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีภำรกิ จในกำร
ส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมให้เด็กไทยได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำและได้จัดท ำนโยบำยและกลยุทธ์ในกำร
บริหำรกำรจัดกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2562  เพ่ือให้ทรำบถึงผลส ำเร็จ จุดเด่นจุดด้อย ของกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ต่อไป     
2.วัตถุประสงค ์
          2.1. เพ่ือรองรับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ตรวจรำชกำร
ศึกษำธิกำรภำค 
          2.2. เพ่ือรองรับกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.4 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์                 
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถำนศึกษำและผู้เรียน           
          2.5 เพ่ือรองรับกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
          2.6 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรจัดกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
 1. ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรตำมกลยุทธ์ จุดเน้นที่ สพฐ. ก ำหนด และหรือตำม
นโยบำยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ครั้ง/ปี พร้อมจัดท ำรำยงำน รวม 4 ครั้ง 20 เล่ม 
 2. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 10 เล่ม 
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 เชิงคุณภาพ 
                1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำในสังกัดและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
                2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรที่ครอบคลุม
และมีคุณภำพ มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณต่อไป ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำในสังกัดและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
       4. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

4.วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1 กิจกรรมที่ 1 

  -จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

ตุลำคม  - ธันวำคม 
2561 

นำงนวลรัตน ์จันทร์เพ็ชร์                

นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ 

  2 กิจกรรมที่ 2 

1.ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทิน
กำรประเมินของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร/สพฐ./สพม.33 
2. ก ำกับ ติดตำม รำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์
แผนปฏิบัติรำชกำรนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ.2561 ตำมแบบติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติ
รำชกำร นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  2562    ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES) (ARS) 
โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโดยกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯด ำเนินกำรตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
 
 

มกรำคม  - กันยำยน 
 2562 

นำงนวลรัตน ์จันทร์เพ็ชร์               
นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  3 กิจกรรมที่ 3 
1.สรุปรำยงำนประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
ของ สพม.33 ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ. และผู้ตรวจรำชกำร
ฯ ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ครั้ง/ปี 
2.สรุปผลรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติ
รำชกำร  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
ตำมแบบติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562    
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System : e-MES) (ARS) 
 

มกรำคม  - กันยำยน 
 2562 

นำงนวลรัตน ์จันทร์เพ็ชร์               
นำงปำณิศำ นิเลิศรัมย์ 

    
5. งบประมาณ 
 จ ำนวน  30,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 วิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

    
 

1.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน   1,400  
จ ำนวน 14 คนๆละ100 บำท จ ำนวน 1 มื้อ 
2. ค่ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน         
20 เล่มๆละ 500 บำท 

    
10,000 

 

รวมจ านวนเงินกิจกรรมที่ 1 11,400 - 1,400 10,000 
กิจกรรมที่ 2  
1. ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำร

 
 

 
 

 
 

 
 



        160                                                                                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประเมินของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร/
สพฐ./สพม.33 โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯด ำเนินกำรตำม
ปฏิทินที่ก ำหนด 
2.ก ำกับ ติดตำม รำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์
แผนปฏิบัติรำชกำรนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
ตำมแบบติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562 ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring and Evaluation 
System : e-MES) โดยกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
ด ำเนินกำรตำมปฏิทินที่ก ำหนด 

- - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน  100 คนๆละ 100 บำท จ ำนวน 1 มื้อ - - 10,000 4,400 
รวมจ านวนเงินกิจกรรมที่ 2 14,400 - 10,000 4,400 

กิจกรรมที่ 3  
1.สรุปรำยงำนประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ 
สพม.33 ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
สพฐ. และผู้ตรวจรำชกำรฯ ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ครั้ง/ปี 
โดยกำรจัดประชุมโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ฯด ำเนินกำรตำมปฏิทินที่ก ำหนด จ ำนวน 14 
คนๆละ 100 บำท จ ำนวน 2 ครั้ง           
จ ำนวน 1 มื้อ 
2.สรุปผลรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติ
รำชกำรนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
ตำมแบบติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด

   
2,800 

 
 
 
 
 
 

1,400 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562 ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring and Evaluation 
System : e-MES) 
จ ำนวน  14 คนๆละ 100 บำท จ ำนวน 1 มื้อ 

 
 
 
 
 

 
รวมจ านวนเงินกิจกรรมที่ 3 - - 4,200 - 

รวมงบประมาณ 30,000 - 15,600, 14,400 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

      1. ปัจจัยควำมเสี่ยง 

  1.ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมนโนบำยไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและ

เป็นปัจจุบัน 

  2.นโยบำยแต่ละข้อมีควำมซ้ ำซ้อนกำรและไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 

  3. ข้อมูลที่ใช้ในกำรรำยงำนแต่ละรอบมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย 

      2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  1. ก ำหนดปฏิทินกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  2. มีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละนโยบำย กลยุทธ์ 

จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง    

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

  เชิงปริมาณ 
1.กำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติกำร
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและสพฐ. 
 

 

20 เล่ม 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม

และรำยงำนผลตำมแผนกำรปฏิบัติ 

ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ

สพฐ. 

 

 

 

แบบติดตำม

และประเมินผล 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 
กำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติ
รำชกำร  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
ตำมแบบติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติ
รำชกำร นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  2562  
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System : e-MES) (ARS) 
 

 

ภำยในเวลำ

ที่ก ำหนด 

 

กำรรำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
ยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  ตำมแบบติดตำมและ
ประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
ยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
2562 ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES) 

 

แบบติดตำม

และประเมินผล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สพม.33 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติ
รำชกำร  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ตำมแบบติดตำมและ
ประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  2562 ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System : e-MES) (ARS) และมีรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรที่ครอบคลุมและมีคุณภำพมีข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณต่อไป
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
            2. ท ำให้เป้ำหมำยของโครงกำรส ำเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้ำหมำยหลักและเป้ำหมำยรองเกิดขึ้นอย่ำง
สอดคล้องเหมำะสมมีประสิทธิภำพหรือค่ำใช้จ่ำยต่ ำสุด 
            3. สำมำรถสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติเนื่องจำกกำรประเมินผลโครงกำรจะท ำให้ผู้บริหำร
สำมำรถศึกษำและวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงงำนและแสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมและวิธีกำรปฏิบัติใหม่ๆ          
มำใช้ปฏิบัติในอนำคตได้ 
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4. น ำผลจำกกำรติดตำม ประเมินและรำยงำนผลตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร/สพฐ.
เป็นแนวทำงวำงแผนแก้ไข ปรับปรุง กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นไป 

 
     
    ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงกำร 
                                                    (นำงปำณิศำ  นิเลิศรัมย์) 
    นักวิเครำะห์และนโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 

       ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                   (นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์) 
      นักเครำะห์นโยบำยแลแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                        รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
 
                                  ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                          (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงกำร                  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                             กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
สนองยุทธศำสตร์ ก.ศึกษำธิกำร    ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำร 
สนองนโยบำย สพฐ.   นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33    กลยุทธ์ที่  5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงกำร        โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์     นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์    นำงจุไรภรณ์  สิริไสย   
                                     กลุ่มนโยบำยและแผน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกรและด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
รวมทั้งภำรกิจด้ำนอ่ืน ๆ ที่สำมำรถส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถจัดกำรศึกษำได้สอดคล้องกับ

นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และกำรบริหำรงำน

ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดแบบบูรณำกำร ซึ่งเป็นกำรประสำนงำนในเชิงรุกด้ำนนโยบำยกลยุทธ์ และจุดเน้นของ

หน่วยงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ

เป้ำหมำย ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

ตลอดจนเพื่อสนองตอบ  นโยบำยเร่งด่วนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี และรองรับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 รวมทั้งบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ให้ได้ตำม

มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจังหวัดสุรินทร์ 
     2.2 เพ่ือตอบสนองนโยบำยเร่งด่วนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี และรองรับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ   ที่จ ำเป็นส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 3.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 3.2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จ ำนวน  4  คน  
 3.3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  
 3.4 ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ทุกคน  
           3.5 โรงเรียนในสังกัด 85 แห่ง 
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เชิงคุณภาพ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยและเป้ำหมำย
ของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จังหวัดสุรินทร์ และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รำยละเอียดกิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร,  สพฐ. 
จังหวัดสุรินทร์  และสพม.33 

ตุลำคม 2561 – 
กันยำยน 2562 

นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นำงจุไรภรณ์  สิริไสย 

2 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเร่งด่วนและกิจกรรมที่ไม่
มีในแผนปฏิบัติกำรของ สพม.33   โดยให้เสนอ
โครงกำรเป็นรำยกรณีไป 

ตุลำคม 2561 – 
กันยำยน 2562 

นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นำงจุไรภรณ์  สิริไสย 

3 สนับสนุนงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 

ตุลำคม 2561 – 
กันยำยน 2562 

นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นำงจุไรภรณ์  สิริไสย 

 
  4. วิธีด าเนินงาน  
    -  วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของงำน/โครงกำรเพ่ือขออนุมัติ  
    -  เสนองำน/โครงกำรเพ่ืออนุมัติ  
    -  ติดตำม สรุปผล และรำยงำน  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 1  ตุลำคม  2561 – 30 กันยำยน 2562 
 สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
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6. งบประมาณ  จ ำนวนเงิน  1,199,250  บำท  (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)  
    ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

ที ่
กิจกรรม/ค ำชี้แจงในกำรใช้

งบประมำณ 
งบ 

ประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ 
1 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

-ส ำรองเงินงบประมำณเพ่ือด ำเนิน 
งำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของ
กระทรวง ศึกษำธิกำร สพฐ. จังหวัด
สุรินทร์ สพม.33 และส ำรองเงิน
งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
จ ำเป็นเร่งด่วนและกิจกรรมที่ไม่มีใน
แผนปฏิบัติกำรของ สพม.33 โดยให้
เสนอโครงกำรเป็นรำยกรณีไป  
-สนับสนุนงบประมำณสถำนศึกษำ
ในสังกัดเพ่ือแก้ปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ พัฒนำ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น 

 729,250 
 
 
 
 
 
 
 
470,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 

470,000 
 
 

 

29,250 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม  1,199,250   - 1,170,000 29,250 - 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

   ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. นโยบำยมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน ในระยะเวลำที่กระชั้นชิด  
    2. กำรก ำกับติดตำมตำมนโยบำยไม่ต่อเนื่อง 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. กำรวิเครำะห์ภำรกิจให้ชัดเจนมีกำรบูรณำกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณทรัพยำกรร่วมกัน 
    2. จัดให้มีระบบกำรก ำกับติดตำมอย่ำงเป็นระบบ 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. วิเครำะห์ภำรกิจตำมที่
ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้อง
กับนโยบำยของหน่วยงำน 
2.โรงเรียนได้รับกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 50 

 
กำรรำยงำนผล 

 
 
 

กำรรำยงำนผล 

 
แบบรำยงำน 

 
 
 

แบบรำยงำน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
ระดับควำมส ำเร็จของ สพม. 33 
สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ
ขั้น พ้ืนฐำนได้ตำมนโยบำย
และเป้ำหมำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน นโยบำยเร่งด่วนของ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร 
และตำมมำตรฐำนกำรบริหำร
จัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
ดีเยี่ยม 

 
กำรรำยงำนผล 

 

 
แบบรำยงำน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ได้บริหำรงบประมำณของหน่วยงำนให้มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
     9.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33   ได้ด ำเนินงำนที่ตอบสนองนโยบำยเร่งด่วนได้
ครบถ้วน  มีคุณภำพ                           
   
                    ผู้เสนอโครงกำร                         ผู้เสนอโครงกำร  

                                                                                
                (นำงจุไรภรณ์  สิริไสย)                                            (นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

                                 ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                      (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
                         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

            ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                       (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ          ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.    นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
สนองกลยุทธ์ สพม. กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
  

1. หลักการและเหตุผล               

  กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีนโยบำยกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถำนศึกษำในทุก

ระดับ เพ่ือให้ผู้บริหำรองค์กร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ และนักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถน ำหลักคิด หลักปฏิบัติตำม หลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง มำบูรณำกำรในกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรประยุกต์ ใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน ก่อให้เกิดควำมตระหนักและฝังรำกลึกภำยในตนเองและผู้อื่น อย่ำงยั่งยืนตลอดไป และได้เริ่ม

ด ำเนินกำรขยำยผลสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 นั้น  

   ในปี 2560  กระทรวงศึกษำธิกำร โดยหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรประเมินผลสถำนศึกษำที่สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินของ

กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง” โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่ง

ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ให้พัฒนำต่อยอดให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ และให้ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำเขตละ 1 ศูนย์กำรเรียนรู้ รวมทั้งสำมำรถจัดกิจกรรมที่พัฒนำศักยภำพให้กับสถำนศึกษำพอเพียง

เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรคงสภำพเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ อบรม บ่มเพำะพัฒนำผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่

อย่ำงพอเพียงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและคงสภำพควำมเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถำนศึกษำพอเพียงในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 

2.2 เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 ให้ 
คงสภำพควำมยั่งยืนของสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบและพัฒนำให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.3 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่ำงพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำ อบรมบ่มเพรำะคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
           3.1.2 สถำนศึกษำพอเพียงในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 ได้รับกำร
พัฒนำควำมยั่งยืนในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียนในสังกัด 
        3.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 มีศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ศูนย์กำรเรียนรู้ปีกำรศึกษำ 2562 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

      สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีควำมเข้มแข็งในกำรคงสภำพเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ อบรม บ่มเพำะพัฒนำผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่

อย่ำงพอเพียงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ รำยละเอียดกิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
  ผู้รับผิดชอบ    สถำนที่   

 ด ำเนินงำน 

  1 ประเมิน วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลจำกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำพอเพียงเพ่ือพัฒนำเป็นศูนย์
กำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตุลำคม 2561 นำยชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 

คณะกรรมกำร
นิเทศติดตำม 

สพม.33 

  2 นิเทศติดตำม ประเมินควำมก้ำวหน้ำของ
สถำนศึกษำพอเพียง/กิจกรรมถอดบทเรียน 

มีนำคม 62 นำยชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 

คณะกรรมกำร
นิเทศติดตำม 

สพม.33 

  3 กลั่นกรองข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือพัฒนำโรงเรียนเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมถอดบทเรียน 

เมษำยน-
พฤษภำคม 
62 

นำยชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 

คณะกรรมกำร
นิเทศติดตำม 

สพม.33 

4 ประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กันยำยน 62 นำยชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 

สพม.33 
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ที ่ รำยละเอียดกิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

  ผู้รับผิดชอบ    สถำนที่   

 ด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำร
นิเทศติดตำม 

5 สรุปรำยงำนผลวิจัย/โครงกำร กันยำยน 62 นำยชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสดิ์ 

คณะกรรมกำร
นิเทศติดตำม 

สพม.33 

 
5. งบประมาณ  จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  จ ำนวน 20,000 บำท   
 (สองหมื่นบำทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 ประชุมเตรียมควำมพร้อมประเมิน 

วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลจำกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
พอเพียงเพ่ือพัฒนำควำมยั่งยืน
สถำนศึกษำต้นแบบครูโรงเรียน
ศูนย์สถำนศึกษำพอเพียง 
- 15  คน x 180  บำท     

- 

 
 
 
 
 

2,700 

- - 

 
 
 
 
 

2,700 

2 นิเทศติดตำม ประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำ
พอเพียง/กิจกรรมถอดบทเรียน 

- 4,000 - - 4,000 

3 ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจ
บทบำทกำรด ำเนินงำนตำม
หลักเกณฑ์กำรประกำรประเมิน
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  -ค่ำอำหำร 40  คน x  180 บำท 

- 

 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 

7,200 
3. กลั่นกรองข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือ

พัฒนำควำมยั่งยืนโรงเรียน
- 2,500 - - 2,500 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ต้นแบบ/กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรประเมินเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 ประเมินสถำนศึกษำต้นแบบ - 3,000   3,000 
5 สรุปรำยงำนผลวิจัย/โครงกำร - - 600 - 600 
 รวม - 19,400 600 - 20,000 
(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร) 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด 
วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำ 
อบรมบ่มเพรำะคุณลักษณะ
อยู่อย่ำงพอเพียง 

ผู้เรียนทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำ อบรม
บ่มเพรำะ
คุณลักษณะอยู่
อย่ำงพอเพียง 

วัดและประเมินผลทุก
ระดับ ทั้งด้ำน 
คุณลักษณะ ทักษะ และ
กระบวนกำร 

แบบวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ
(ระดับชั้นเรียน 
ระดับโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับชำติ 

สถำนศึกษำพอเพียงในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 33 ไดร้ับกำร
พัฒนำควำมยั่งยืนของกำรเป็น
สถำนศึกษำต้นแบบ ทุก
โรงเรียนในสังกัด 

สถำนศึกษำ
พอเพียงในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 
33 ได้รับกำร
พัฒนำควำมยั่งยืน
ของกำรเป็น
สถำนศึกษำ
ต้นแบบ  

- นิเทศ ติดตำมกำร 
 - ประเมินสถำนศึกษำ
ต้นแบบ 

- คู่มือนิเทศ ติดตำม       
-คู่มือประเมิน
สถำนศึกษำต้นแบบ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 33 มีศูนย์กำร
เรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 
33 มีศูนย์กำร

- นิเทศติดตำมโรงเรียน
ต้นแบบ 
- ประเมินสถำนศึกษำ
ต้นแบบ 

-คู่มือนิเทศติดตำม 
-แบบประเมินศูนย์
กำรเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด 
วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 
ศูนย์กำรเรียนรู้ 
 

เรียนรู้ด้ำน
กำรศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย
จ ำนวน 1 ศูนย์กำร
เรียนรู้ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีควำมเข้มแข็งในกำรคงสภำพเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ อบรม บ่มเพำะพัฒนำผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่

อย่ำงพอเพียงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้รับกำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ และศูนย์กำรเรียนรู้ 

 

     
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงกำร  ลงชื่อ ...........................................ผู้ตรวจสอบโครงกำร 
        (นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์)                                      (นำยวัชรำ สำมำลย์) 
             ศึกษำนิเทศก์       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

        
                                   ลงชื่อ ....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                     (นำยส ำเริง  บุญโต) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33        
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โครงการ      เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ 
สนองยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำร 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33      กลยุทธ์ที่  5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ            โครงกำรใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์   กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้กระจำยอ ำนำจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมขำดแคลนจ ำเป็นในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืน  
สมประโยชน์กับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะก ำหนด
กรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพิจำรณำจัดสรรมำให้และกำรพิจำรณำจัดสรรในแต่ละครั้งนั้น จะยึด
หลักกำรมีส่วนร่วมควำมถูกต้องโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นขำดแคลนใน  
แต่ละพ้ืนที ่
              ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณกำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณ โดยเฉพำะงบลงทุน 
หรืองบด ำเนินงำนในลักษณะงบลงทุนให้กับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
ที่ขำดแคลนจ ำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง ต้องมีข้อมูลสำรสนเทศข้อมูลด้ำนอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร  ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  บรรลุตำมวัตถุประสงค์นโยบำยและจุดเน้น
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงต้องจัดท ำโครงกำรนี้  
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือให้กำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณแต่ละรำยกำรของสพม.33และโรงเรียนตรงตำมควำมต้องกำร  
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นขำดแคลนในแต่ละพ้ืนที่   
           2.2 เพ่ือติดตำมตรวจสอบสภำพจริง เกี่ยวกับอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนของ
โรงเรียน  ให้ได้ข้อมูลประกอบกำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
         โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 85 แห่ง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพิจำรณำจัดตั้งจัดสรรงบประมำณด้วยควำมเป็นธรรม ตำมควำมจ ำเป็น
และขำดแคลน สำมำรถแก้ไขปัญหำและตอบสนองต่อควำมขำดแคลนจ ำเป็น มีสภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ 
  4. กิจกรรม วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที ่ วันเดือนปี 

ด าเนินการ 
ด าเนินการ 
ไตรมาสที ่

1 
 
 
 
 
 

กำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปีและเร่งด่วน 
-แจ้ง แนวทำง ขั้นตอน เกณฑ์ ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน และ
แนวนโยบำย จุดเน้น กำรจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำ
สิ่งก่อสร้ำงให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ
และเสนอข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำก่อสร้ำงที่
ขำดแคลนจ ำเป็น 
-แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี 
งบลงทุน รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 
-กำรจัดท ำข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณของสถำนศึกษำ 
วิเครำะห์ควำมขำดแคลนด้ำนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง   
-ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณรำยกำร
ค่ำสิ่งก่อสร้ำงให้กับสถำนศึกษำที่ขำดแคลนจ ำเป็นตำม 
เกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง ตำมนโยบำยและจุดเน้น  
-สรุปค ำขอตั้งงบประมำณตำมแบบที่ก ำหนดรำยงำนทำง
เว็บไซต์และจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
-จัดท ำแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
-แจ้งให้สถำนศึกษำ ส ำรวจอำคำรเรียนอำคำรประกอบ
และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม รวมทั้งระบบไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำร ที่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมเร่งด่วน 
-กำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ให้กับ
สถำนศึกษำ 
 
 

สพม.33 พ.ย. 61 
 
 
 
 

พ.ย. 61 
 

พ.ย. 61 
 

พ.ย.61 
 
 

ธ.ค. 61 
 
 

,ม.ค.62 
 

ก.พ. 62 
ม.ค.-ก.ย.62 

 
 
 

ก.พ.-มี.ค.62 

ไตรมำส 1  
 
 
 
 

ไตรมำส 1 
 

ไตรมำส 1  
 

ไตรมำส 1 
 
 

ไตรมำส 1 
 
 

ไตรมำส 2 
 
 

ไตรมำส     
2 – 4 

 
 

ไตรมำส2 
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ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที ่ วันเดือนปี 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ไตรมาสที ่

2 ก ำกับติดตำมตรวจสอบอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 
โรงเรียนที่เสนอของบประมำณท้ังกรณีปกติและประสบภัย
เร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณ จ ำนวน 2 ครั้ง 

โรงเรียนใน
สังกัด 

ม.ค. – ก.ย. 
62 

ไตรมำส 2-4 

3 สรุปรำยงำนผล สพม.33 เสร็จสิ้น
โครงกำร 

เมื่อเสร็จสิ้น
โครงกำร 

 
6. งบประมาณ 
    จ ำนวน  10,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 
รำยละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
และกรณีเร่งด่วน 
1.1แจ้ง แนวทำง ขั้นตอน เกณฑ์ ปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน และแนวนโยบำย จุดเน้น กำรจัดตั้ง
งบประมำณรำยกำรค่ำสิ่งก่อสร้ำงให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณและเสนอข้อมูลค ำขอ
ตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำก่อสร้ำงที่ขำดแคลน
จ ำเป็น 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้ง
งบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 
1.3 กำรจัดท ำข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณของ
สถำนศึกษำ วิเครำะห์ควำมขำดแคลนด้ำนครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้ำง   
  - ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ จ ำนวน 4 คน 10 วัน 
1.4ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ
รำยกำรค่ำสิ่งก่อสร้ำงให้กับสถำนศึกษำท่ีขำดแคลน
จ ำเป็นตำม 
เกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง ตำมนโยบำยและจุดเน้น  
    - ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
คน ๆ ละ 100 บำท จ ำนวน 3 ครั้ง 20 คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000 
 
 
 
 
5,000 

 
 
- 

 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    - ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
1.5สรุปค ำขอตั้งงบประมำณตำมแบบท่ีก ำหนด
รำยงำนทำงเว็บไซต์และจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องไป
ยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1.6จัดท ำแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอำคำรและ
สิ่งก่อสร้ำงระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
-แจ้งให้สถำนศึกษำ ส ำรวจอำคำรเรียนอำคำร
ประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม รวมทั้ง
ระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร ที่มีควำมจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมเร่งด่วน 
1.7กำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์
ให้กับสถำนศึกษำ 

1,000 1,000 

รวมงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 10,000 9,000 - 1,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      - ไม่มี - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - ไม่มี - 
8. การประเมินผล 

 ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
ร้อยละของสถำนศึกษำท่ี
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ 

 
80 

 
บัญชีจัดสรร 

 
บัญชีจัดสรร 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละของสถำนศึกษำที่ไดร้ับ
จัดสรรงบประมำณ สำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

100  
ก ำกับติดตำม 
 

 
แบบติดตำม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. กำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณของสพม.33 มีควำมเป็นธรรม ตรงตำมควำมต้องกำร สำมำรถแก้ไข
ปัญหำและตอบสนองต่อควำมขำดแคลนจ ำเป็น ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืน 
 2. สพม.33 มีข้อมูลด้ำนอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนประกอบกำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน        
          3. โรงเรียนในสังกัดสพม.33  มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนเพียงพอ เหมำะสม และ

สวยงำม มีบรรยำกำศที่ดี เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 

                                            ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงกำร 
                                                    (นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์) 
                                     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

         ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                        (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
                               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

        ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                        (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ        มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา                
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบำยที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 :      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์   เบอร์โทรศัพท์  098 9392253 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยปฏิรูปกำรเรียนรู โดยสงเสริมใหโรงเรียน
ได้พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ เนนกำรน ำควำมรูไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี 
คุณธรรม ก้ำวทันเทคโนโลยี มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำวิธีกำรเรียนรู รจูกัวิธีกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน และอยู่ 
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
  เพ่ือใหสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 ได้มีกำรแสดงออกทำงด้ำน  
วิชำกำรของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้น ำเสนอควำมสำมำรถทำงวิชำกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู  
วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีกำรสงเสริมใหนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำควำมรู  
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมเจตนำรมณแห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ พ.ศ 2542 กลุ่มสงเสริม 
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดงำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ สพม. 33 ขึ้น
เพ่ือเป็น เวทีทำงวิชำกำรใหนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพ  
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 วัตถุประสงค์หลัก 

     2.1.1 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรมัธยมศึกษำ  

     2.2.2 เพ่ือน ำเสนอผลงำน ควำมสำมำรถของครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษำของสถำนศึกษำใน  

จังหวัดสุรินทร์ 

     2.2.3 เพ่ือจัดประกวด แขงขันทักษะวิชำกำร และควำมสำมำรถนักเรียน 

2.2 วัตถุประสงครอง  

        2.2.1 เพ่ือประชำสัมพันธเผยแพรผลงำนทำงวิชำกำรนักเรียน นวัตกรรมทำงกำรศึกษำของ ครู  

และสถำนศึกษำ ใหเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  

          2.2.2 เพ่ือเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ บุคลำกรสำยบริหำร ครู ในสำขำวิชำต่ำง ๆ 

          2.2.3 เพ่ือสงเสริมใหหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน ทองถิ่นมีสวนร่วมในกำร สงเสริม 

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในจังหวัดสุรินทร์ 
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3.เป้าหมาย 
  3.1 ด้ำนปริมำณ  
          3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ จ ำนวน 85 โรงเรียน  
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษำในสังกัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ 

      3.1.2 ครู ผู้บริหำรโรงเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมและชมงำน  
ประมำณ 4,500 คน 
         3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนและประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน เข้ำร่วมกิจกรรม 
และชมงำน ประมำณ 5,000 คน  
             3.2 ด้ำนคุณภำพ  
   3.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำในสังกัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ได้เข้ำร่วม แขงขันทักษะทำงวิชำกำร  
   3.2.2 ครู ผู้บริหำรโรงเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูทำงวิชำกำร  
   3.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนและประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน เขำร่วมกิจกรรม 
และชมงำน เขำร่วมชมผลงำนครูและนักเรียน รวมถึงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  
 
4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
      วันที่  1 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2561    ถึง    วันที่  30 กันยำยน   พ.ศ.  2562  

4.2 วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นวางแผน (Plan) 
   1.1 ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนมหกรรมวิชำกำร  
      สพม. 33 
   1.2 จัดตั้งคณะกรรมกำรและประชุมคณะด ำเนินงำน 
   1.3 จัดท ำโครงกำร มหกรรมวิชำกำร สพม. 33 
   1.4 เสนอโครงกำรเพื่อขอควำมเห็นชอบ 

5,000 พ.ค.- ก.ค. 62 นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
และคณะ 

2. ขั้นการด าเนินงาน (Do) 
   2.1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำม โครงกำรมหกรรม
วิชำกำร สพม. 33 

 
75,000 

 
2-4 ก.ย. 62 

นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
และคณะ 

3.ขั้นตรวจสอบ ทบทวน ก ากับติดตาม (Check) 
   3.1 ประชุมนิเทศ ติดตำม ประเมินกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรมหกรรมวิชำกำร สพม. 33 

5,000 ก.ย. 2561 นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
และคณะ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   3.2 ประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้วยแบบสอบถำม 
วิเครำะห์ผลกำรประเมินและสรุปผลกำรประเมิน 
4.ขั้นสรุป ปรับปรุง (Act) และรายงานผล กำรจัด 
กิจกรรมโครงกำรมหำกรรมวิชำกำรและจัดท ำมำตรฐำน 
ใหม่ของโครงกำรซึ่งถือเป็นพ้ืนฐำนของกำรยกระดับ
คุณภำพ เพ่ือเป็นรำยงำนน ำเสนอฝ่ำยบริหำรและผู้ที่
เกี่ยวข้องตำมล ำดับ 

 
5,000 

 
 
 

 
ต.ค.61 
 

 
นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
และคณะ 

 

5.งบประมาณ 
 งบประมำณท้ังสิ้น 90,000 จ ำนวน   (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปีงบประมำณ  

พ.ศ.2562) รำยละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่ำใชจ่ำยในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 5,000 5,000   
ค่ำใช้จ่ำยในวันมหกรรมวิชำกำร ค่ำอำหำรกลำงวัน 
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 120 คนๆ ละ 180 
บำท  เวลำ 1 วัน 

21,600 21,600   

ค่ำเกียรติบัตร/โล่รำงวัล 45,000   45,000 
ค่ำกำรแสดง พิธีเปิด 10,000  10,000  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนที่เวทีกลำง 5,000  5,000  
วัสดุอุปกรณ์ ด ำเนินงำน 3,400   3,400 

รวมงบประมาณ 90,000 26,600 15,000 48,400 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง และกำรก ำกับติดตำมของกำรบริหำรงำน 
     2. โครงกำรมหกรรมวิชำกำร สพม 33 ในกำรบริหำรงำนวิชำกำรท่ีต้องอิงฐำนข้อมูลและ

สำรสนเทศเชิงประจักษ์ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรมหกรรมวิชำกำร สพม. 33     

ในกำรบริหำรงำนเพ่ือคุณภำพงำนวิชำกำรโดยใช้สำรสนเทศจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ เพ่ือกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด  

 
7.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรม
มหกรรมวิชำกำร สพม 33 
2. นักเรียนได้น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร มี
ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ      
3. ผู้บริหำร ครูและนักเรียนมีผลงำนแสดง
ควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ 
 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

กำรติดตำม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศ 

แบบติดตำม 
ตรวจสอบ  
ประเมินผล 
และนิเทศ 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 33 มีรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด 
โครงกำรมหกรรมวิชำกำร สพม. 33 รำยงำนต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

รำยงำนสรุป 
 10 เล่ม 

กำรพิจำรณำควำมถูกต้อง
และสมบูรณ์ของเล่มรำยงำน 

แบบตรวจสอบ
รำยกำร 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 รูปแบบงำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรแข่งขัน

ทักษะ ทำงวิชำกำรให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำร

ให้กับ ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูต้นแบบ (Smart Teacher) 

ผู้บริหำรโรงเรียนดีเด่น (Smart director) และต่อยอดกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนในกำรแข่งขันทักษะทำง

วิชำกำรท้ังในระดับภำค และระดับชำติต่อไปดี 

  8.2 โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ ส่งเสริมควำมสำมำรถใน กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร พัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุก
คนให้มีโอกำสในกำรเรียนรู้    
  
 

http://www.krusmart.com/tag/smart-teacher/
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 8.3 พัฒนำครู พัฒนำสถำนศึกษำ พัฒนำแหล่งกำรเรียนรูในโรงเรียน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ใหตอบสนองต่อควำมตองกำรของผู้เรียนได้ 
 
     
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงกำร  ลงชื่อ ...........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
        (นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์)                                      (นำยวัชรำ สำมำลย์) 
             ศึกษำนิเทศก์       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 
 
                                  ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                               (นำยกฤษ ละมูลมอญ) 
                        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

        
                                   ลงชื่อ ....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                     (นำยส ำเริง  บุญโต) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33        
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โครงการ   กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน 
              ด้วยระบบ TEPE Online ในหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและ 
              พัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  
สนองนโยบำย สพฐ.        นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์  สพม.33    กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร          โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน  2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำระบบพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  โดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน  ด้วยระบบ TEPE Online ในหลักสูตรกำรพัฒนำ
ครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู   ซึ่ งมอบหมำยให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  
โดยกำรเปิดหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู  ในระยะเวลำ
กำรพัฒนำ ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน – 31 มีนำคม 2562 ให้ครูและบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำใน
ระยะเวลำกำรพัฒนำ รวมจ ำนวน 60 วัน   ด้วยระบบ TEPE Online  ทั้งนี้ในแต่ละรุ่นควรมีผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำ  จ ำนวน  100 คน เพ่ือเสริมสร้ำง  เพ่ิมพูนควำมรู้  ทักษะตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำย
งำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ทั้งกำรปฏิบัติงำนและปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับวิชำชีพครู  

   เพ่ือให้กระบวนกำรกำรพัฒนำตำมหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมปฏิทิน  หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จึงได้ท ำ
โครงกำรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน  ด้วยระบบ  
TEPE Online ในหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมอบหมำย 
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 
สังกัด 
  2.2 เป็นกำรพัฒนำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
พ.ศ. 2547  มำตรำ 50 และมำตรำ 80  
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            2.3 เพ่ือเป็นกำรพัฒนำตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและ 
พัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู  
   2.4 เพ่ือเป็นกำรเข้ำรับกำรพัฒนำด้วยวิธีกำรแบบ Face to Face  หรือวิธีกำรด้วยระบบ  
TEPE Online   
   2.5 เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำนในกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับวิชำชีพครูให้กับผู้ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง
เป็นครูผู้ช่วย 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 
 - ครูผู้ช่วยผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  100  คน  
          -  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  15  คน 
             รวมทั้งสิ้น   15  คน 
       เชิงคุณภาพ 
         - ครูผู้ช่วยผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  100  คน ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครู

ผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE 
Online  

4. วิธีการด าเนินการ 

ที ่
 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของ
โครงกำรตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง
เข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ด้วยระบบ 
TEPE Online ประจ ำปี 2561 ที่ผ่ำนมำเพื่อ
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำในกำรด ำเนินอย่ำง
ต่อเนื่อง ประจ ำปี 2562 
เสนอโครงกำรให้ผู้บริหำรอนุมัติโครงกำรตำม
หลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online 
ประจ ำปี 2562 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.33 
 

นำยเสนอ 
ประพันธ์  
กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
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ที ่
 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

3. 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

6. 
 

แต่งตั้งคณะท ำงำน/ประสำนงำน/ประชุมเตรียม
ควำมพร้อม 
ประชำสัมพันธ์โครงกำรตำมหลักสูตรกำรพัฒนำ
ครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู 
ด้วยระบบ TEPE Online 
รับสมัครครูผู้ช่วยเพื่อเข้ำรับกำรพัฒนำตำม
หลักสูตรฯ 
ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติกำรเข้ำรับกำร
พัฒนำ จ ำนวน 100 คน  

7 สพม.33 เปิดระบบกำรพัฒนำตำมหลักสูตรกำร
พัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง 
ต ำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online ครูผู้ช่วย 
รุ่นที่  2   จ ำนวน 100 คน เข้ำรับกำรพัฒนำ
ตำมหลักสูตรฯ หมวดที่ 1 จ ำนวน 6 รำยวิชำ
และหมวดที่ 2 จ ำนวน 7 รำยวิชำ เป็นเวลำ   60 
วัน ( 15  มกรำคม  - 16 มีนำคม 2562 ) 

 15 มกรำคม – 16 มีนำคม 
2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.33 
     
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 

8. ประชุมผ่ำน  Facebook Page  Krudee 
Tepeonline สพม.33  เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องของกระบวนพัฒนำตำมหลักสูตรกำร
พัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online ครั้งที่ 1  

     22 มีนำคม 2562 
9. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ Professional Learning Commuity 
(PLC) หลักสูตรกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 (หมวดที่ 
1  จ ำนวน 6 รำยวิชำ) 
ผ่ำนห้อง LINE จ ำนวน 10 กลุ่ม 
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ที ่
 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

10. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Professional Learning Commuity 
(PLC) หลักสูตรกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2   
(หมวดที่ 2 จ ำนวน 7 รำยวิชำ )  
ผ่ำนห้อง LINE จ ำนวน 10 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
กำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online 

12. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของ
โครงกำรตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง
เข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ด้วยระบบ 
TEPE Online ประจ ำปี 2562 ที่ผ่ำนมำเพื่อ
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำในกำรด ำเนินอย่ำง
ต่อเนื่อง ประจ ำปี 2563 
 

 
    
    1 เมษำยน 2562 
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5.งบประมาณที่ใช้  ที่ได้รับการจัดสรรจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  จ านวน   
12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

 
 

งบด าเนินการ 
รวม 

ค่ำตอบแทน  ค่ำใช้สอย  ค่ำวัสดุ 

1.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรตำม
หลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE 
Online ประจ ำปี 2561 ที่ผ่ำนมำเพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำในกำร
ด ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง ประจ ำปี 2562 ระหว่ำง ธันวำคม  2561  
เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคชำธำร  อำคำรเศวต
กุญชร  สพม.33 
      ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      -คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 15 คน 

 -ผู้พัฒนำจ ำนวน  75 คน 
 จ ำนวน 1 วัน วันละ 110 บำท ส ำหรับคณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องจ ำนวน 15 คน  (1 X 30 X 90) 

     ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

 

  
 
 

 2,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,810 

  
 
 
 
 
 
 
 
2,700 
 
 
 
1,810 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Professional Learning Commuity (PLC) หลักสูตรกำร
พัฒนำเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 
ระหว่ำงเดือน 5 กุมภำพันธ์ 2562  เวลำ 08.00 -17.00 น. ณ 
ห้องประชุมสมำคมผู้บริหำร สพม.33 

     ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     จ ำนวน 1 วัน วันละ 110 บำท ส ำหรับคณะกรรมกำรจ ำนวน  
7 คน 
      (1 X 110 X 7) 
      ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

 

 
 
 

770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 
770 
 
 
500 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Professional Learning Commuity (PLC) หลักสูตรกำร
พัฒนำเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 
ระหว่ำงเดือน 7 มีนำคม 2562  เวลำ 08.00 -17.00 น. ณ 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

 
 

งบด าเนินการ 
รวม 

ค่ำตอบแทน  ค่ำใช้สอย  ค่ำวัสดุ 

ห้องประชุมสมำคมผู้บริหำร สพม.33 
     ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
     จ ำนวน 1 วัน วันละ 110 บำท ส ำหรับคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 7 คน 
      (1 X 110 X 7) 
      ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

 
 

770 

 
 
 
 
 
500 

 
 
770 
 
 
500 

      4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู  
ด้วยระบบ TEPE Online  ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน  2562 เวลำ 
08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสมำคมผู้บริหำร สพม.33 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
-คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 15 คน 
-ผู้พัฒนำจ ำนวน  100 คน 
จ ำนวน 1 วัน วันละ 110 บำท ส ำหรับคณะกรรมกำรจ ำนวน 115 
คน 
 (1 X 110 X 7) 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,450 
 
1,500 

 
รวมงบประมาณ (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 12,000 

ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1.  ระยะเวลำของกำรเข้ำพัฒนำ จ ำนวน  60 วัน 
2.  ควำมพร้อมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำให้ทันกับรอบระยะเวลำปฏิทิน 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. จัดท ำสื่อเพ่ือกำรแจ้งเตือนกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในช่วงเวลำของแต่ละกิจกรรม 
2. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำเพ่ือกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ 
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7. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้

ควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและเครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ  
 

ร้อยละ 85 ของผู้รับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยฯ 
 

-แบบประเมินกระบวนกำรPLC 
-แบบประเมินโครงงำน/ชิ้นงำน. 
-ภำพกิจกรรม  -ใบงำน 

เชิงคุณภำพ ร้อยละ 85 ของผู้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้และทักษะตำม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำนในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยฯ 
 

-รำยชื่อผู้พัฒนำที่ผ่ำนกำรประเมิน 
จำกระบบ TEPE Online  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้รับกำรพัฒนำ (ครูผู้ช่วย) ได้รับควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำนใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับวิชำชีพครูให้กับ ผู้ได้รับกำรบรรจุ
แต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โดยใช้ระบบกำรพัฒนำตำมหลักสูตรกำรพัฒนำครูผู้ช่วยให้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online 
8. การอนุมัติโครงการ  
 

         ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
           (นำงชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
 

 ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นำยเสนอ  ประพันธ์) 

                                               นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
                         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

         ลงช่ือ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 

                                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นำยส ำเริง    บุญโต)    
                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ      คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์  สพม.33     กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 081-365 4947 
ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่ำงวันที่ 6 มีนำคม 2562–6เมษำยน 2562 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้ำง ดังนี ้

1.พนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผู้สอน ประกำศขึ้นบัญชีกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผู้สอน ประกำศ ณ วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ.2560 ซึ่งบัญชีจะหมดอำยุในวันที่ 6 
มีนำคม พ.ศ. 2562  เนื่องจำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรนี้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี  

2.ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง คือ ต ำแหน่ง
ธุรกำรโรงเรียน ต ำแหน่ง Lab boy และต ำแหน่งนักกำรภำรโรง ประกำศ เรื่อง กำรขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 33 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ.2560 ซึ่งบัญชีจะหมดอำยุในวันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
เนื่องจำกบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรนี้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี  

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ตำมข้อ 2.       
ถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี  เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งแนวทำงกำรสรรหำและ
บริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำว และมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  
ให้กับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1120/2560สั่ง ณ 
วันที่ 24 กรกฎำคม 2560  ในกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำ ทุกต ำแหน่ง  ยกเว้น 
ต ำแหน่ง ครูผู้สอน บุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (โครงกำรคืนครูให้นักเรียน) และ      
พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
โดยก ำหนดให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำร
โรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ทั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดสรรอัตรำ
จ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน (โครงกำรคืนครูให้นักเรียน) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
จ ำนวน 85 อัตรำ โดยเป็นอัตรำค่ำจ้ำง 15,000 บำท (คนครองกรอบเดิม) จ ำนวน 50 อัตรำ และอัตรำค่ำจ้ำง 
9,000 บำท (อัตรำที่ได้รับเพ่ิม) จ ำนวน 35 อัตรำ และหำกเดิมได้รับอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท แล้ว
ลำออกไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะได้กำรพิจำรณำจัดสรรให้ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 9,000 บำท ซึ่งอ ำนำจกำรจ้ำง เป็น
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   
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  ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จึงต้องด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน เพ่ือปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้ำง
ชั่วครำวรำยเดือน เพ่ือปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้ำง
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผูส้อนทดแทนอัตรำก ำลังที่ว่ำงในสถำนศึกษำ ตำมสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน 
  3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้ำง
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ทดแทนอัตรำก ำลังที่ว่ำงในสถำนศึกษำ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเพ่ือ
จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผู้สอน 
  2.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเพ่ือ
จ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

 
 

โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ต ำแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 งบประมำณ 135,000 บำท 
- ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
- ประกำศกำรสอบคัดเลือก 
- รับสมัครสอบคัดเลือก 
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก 
- ด ำเนินกำรคัดเลือก 
- ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
- เรียกรำยงำนตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/ส่งตัวไปปฏิบัติหน้ำที่ที่
โรงเรียน 
สรุปและประเมินผล / รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 

มี.ค. 62 
มี.ค. 62 
มี.ค. 62 
มี.ค. 62 
มี.ค. 62 
มี.ค. 62 
มี.ค. 62 
เม.ย. 62 

 
เม.ย. 62 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่ำงวันที่    มีนำคม –  เมษำยน 2562 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  และ
สถำนศึกษำ 
 
6. งบประมาณ 135,000 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นสองพันหกร้อยบำทถ้วน)  

6.1 แหล่งที่มำของงบประมำณ  
6.1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จ ำนวน   35,000  บำท 

 6.1.2 ค่ำสมัครสอบ          จ ำนวน 100,000  บำท 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ หมำย

เหตุ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1.  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มประชุมชี้แจงกรรมกำรสอบคัดเลือก 
 (50 คน x 30 บำท x 1 มื้อ) 
2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  
2.1 กรรมกำรรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
(7 คน x200 บำท x 7 วัน 
2.2 กรรมกำรอ ำนวยกำรสอบแข่งขัน (15คน x ((400 บำท x3 วัน)+ 
(200 บำท x 2 วัน)) 
2.2 กรรมกำรออกข้อสอบ (10 คน x500บำท) 
2.3 กรรมกำรจัดพิมพ์ข้อสอบ (4คนx 300 บำท) 
2.4 กรรมกำรจัดสถำนที่ออกข้อสอบและผลิตข้อสอบ(4คนx 300 บำท) 
2.5 กรรมกำรเก็บรักษำ (3 คน x300 บำท) 
2.6 กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ (75คน x300 บำท) 
2.7 กรรมกำรเรียกชื่อสัมภำษณ์ (26คน x300 บำท) 
2.8 กรรมกำรก ำกับห้องสอบ (75 คน x 300 บำท ) 
2.9กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบ- กระดำษค ำตอบ  (4 คน x200 บำท ) 
2.10 กรรมกำรกำรเงิน (4 คน x300 บำท x2 วัน) 
2.11 กรรมกำรจัดท ำคะแนน ต 2 ข. (6 คน x2 วัน x300 บำท)  
2.12 เจ้ำหน้ำที่ จัดสนำมสอบ (10 คน x 300 บำท x3 วัน) 
2.13 กรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ (15 คน x1 วัน x300 บำท)  
2.14 เจ้ำหน้ำที่ปฏิคม (4 คน x 300 บำท x2 วัน) 
2.15 กรรมกำรประชำสัมพันธ์ (2 คน x 300 บำท x2 วัน) 
2.16 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย(4 คน x 300 บำท x2 วัน) 
3. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม กรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

 
 
 

 
9,800 

 
24,000 
5,000 
1,200 
1,200 

900 
22,500 
7,800 

22,500 
800 

2,400 
3,600 
9,000 
4,500 
2,400 
1,200 
2,400 
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- 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ หมำย
เหตุ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

(50 คน x 30 บำท x 1 มื้อ) 
4. ค่ำสถำนที่สอบแข่งขัน 
5. ค่ำวัสดุ 

1,500 
10,000 

 
 
22,400 

รวม 99,600 13,000 22,400  
หมายเหตุทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
7.1.1 ควำมเสี่ยงด้ำนจ ำนวนผู้เข้ำสอบ 

- จ ำนวนผู้เข้ำสอบมำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
7.1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนจ ำนวนกรรมกำร 

- จ ำนวนกรรมกำรต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     7.2.1 ประชุม เตรียมงำน เตรียมพร้อม ประสำนงำนทุกฝ่ำย 

8. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกได้รำยงำน
ตัวปฏิบัติหน้ำที่ ในโรงเรียนตำมจ ำนวน
ต ำแหน่งที่ว่ำง 

 
ร้อยละ 100 

 
สอบประเมิน 
กำรปฏิบัติจริง 
กำรสัมภำษณ ์
 

 
สัมภำษณ ์
กระดำษค ำตอบ 
กระดำษค ำถำม 

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับกำรบรรจุ
พนักงำนรำชกำรมีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
ดีขึ้น 
 

 
ร้อยละ 100 

 
กำรประเมิน 

 
แบบประเมิน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ได้บุคลำกรเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง ครูผู้สอน ได้ครบถ้วนตำมอัตรำก ำลังที่
ว่ำงในสถำนศึกษำ และตำมสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน  

9.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนได้อย่ำงเต็มเวลำ 
 

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงกำร 
      (นำงสำวฉะอ้อน สมอ่อน) 

             นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 

 

     ลงชื่อผู้ เห็นชอบโครงกำร 

         (นำยสนอง  สินโพธิ์) 

            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

     ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงกำร 

         (นำยกฤษ ละมูลมอญ) 

                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

  
     ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงกำร 

 

         (นำยส ำเริง บุญโต) 

            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ   กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ ด้วยระบบ 
              บริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R 

สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.33    กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   นำงณัฐกำนต์  ปีแหล่  098-2247693 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจำกประเทศไทยก ำลังเผชิญปัญหำปริมำณขยะเพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิต
ของคนไทย ซึ่งเป็นควำมตระหนักถึงปัญหำและเป็นหน้ำที่ของคนไทยทุกคน รวมทั้งเยำวชนในวัยเรียน ที่
จะต้องมีจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะและดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ดังนั้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนจึงก ำหนดเป็นนโยบำยสร้ำงจิตส ำนึกลดปริมำณขยะในสถำนศึกษำให้ได้มำกที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่  2559 
รัฐบำลได้มีนโยบำยเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำ น้ ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ที่
มุ่งเน้นกำรท ำงำนบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็น
หน่วยงำนหลักท่ีเกี่ยวข้องในกำรสร้ำงพลเมืองที่มีคุณภำพในกำรให้ควำมรู้ สร้ำงเจตคติ น ำไปสู่กำรมีควำม
ตระหนักและมีจิตส ำนึกท่ีดีในด้ำนกำรจัดกำรขยะ น้ ำ น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศ พลังงำนและอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยทำงธรรมชำติ โดยมีเป้ำหมำยเชิงนโยบำยให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศด ำเนินกำรเรื่องกำรสร้ำงวินัย
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศและ “สพฐ.ตั้งเป้ำหมำยภำยในปี 2561 จะเป็น “ปีแห่งกำร
ปฏิบัติ” โรงเรียนของ สพฐ.ทุกแห่งต้องไร้ขยะ จึงได้ด ำเนินโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
น้ ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนบริหำร
จัดกำรขยะและน ำกลับมำใช้ประโยชน์ และสร้ำงวินัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในโรงเรียนให้นักเรียนทุก
ระดับชั้น โดยเน้นให้นักเรียน ชุมชน น ำนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะและกิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำร
จัดกำรขยะตำมหลัก 3R และน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปพลังงำนและซำกบรรจุภัณฑ์คัดแยกขยะตำมหลัก
โรงเรียนปลอดขยะ 
 ปีงบประมำณ 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  เล็งเห็นควำมส ำคัญและ
ควำมจ ำเป็นของของปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ใหมีกำรจึงได้จัดโครงกำร โรงเรียนปลอดขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R  ปีงบประมำณ 
2562 จึงได้ด ำเนินกำรโครงกำรนี้  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสร้ำงและพัฒนำนักเรียนแกนน ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและขยำยผลในกำรลดปริมำณ
ขยะ กำรแยกขยะ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ สู่โรงเรียนและห้องเรียนสีเขียว  

2.2  เพ่ือส่งเสริมเจตคติท่ีดีในกำรปรับเปลี่ยน และสร้ำงวินัยด้ำนกำรลดใช้พลังงำนที่ถูกต้องให้กับ 
ผู้บริหำร คร ูบุคลกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
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2.3 เพ่ือให้โรงเรียน/นักเรียนเห็นคุณค่ำของขยะที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ โดยน ำมำจัดกิจกรรม
ในช่วง ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

2.4 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเครือข่ำยในโรงเรียน/ชุมชนในกำรลดปริมำณขยะ 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ  Zero Waste 

School และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 2.6 เพ่ือให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ ในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

-  โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จ ำนวน 85 โรงเรียนๆ มีกำรบริหำรจัดกำรขยะที่ถูกวิธี 

-  เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรในสังกัด สพม.33 จิตส ำนักท่ีดีในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  

3.2 เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงในกำรลดปริมำณขยะ กำรแยกขยะ และกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ ก่อนน ำไปก ำจัด มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรมในหลักสูตร ในกำรบริหำร

จัดกำรขยะแบบครบวงจร และมีควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และโรงเรียนในสังกัดด้ำนกำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยครบวงจร (Zero Waste School)  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4. วิธีด าเนินการ 

4.1. เสนอโครงกำรและวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

4.2.ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม   
 4.2.1. รณณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรลดปริมำณขยะในสถำนศึกษำระดับชั้นละ 1กก./ 1 
ระดับชั้น/ 1 วัน ในสถำนศึกษำ 
 4.2.2. พัฒนำและสร้ำงองค์ควำมรู้และจิตส ำนึกกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำตำม
หลัก 3R 
 4.2.3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรและสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำรขยะ และสิ่งแวดล้อมและน ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ 
          4.2.4   พัฒนำนักเรียนในกำรจัดค่ำยกิจกรรมห้องเรียน/โรงเรียนสีเขียว 
 4.2.4. ให้สถำนศึกษำรณรงค์โครงกำรในกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะโรงเรียน
และ ให้นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครองและประชำชนใช้สินค้ำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ซ้ ำหรือน ำ
กลับมำใช้ใหม่เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน และกำรจัดกำรขยะที่ถูกต้อง 

 3.1  นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน 
 3.2 คัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ 
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 3.3  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
5.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
      วันที่  ธันวำคม พ.ศ.  2561    ถึง    วันที่  30 กันยำยน   พ.ศ.  2562  

5.2 วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นวางแผน (Plan) 
   1.  ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและสร้ำงจิตส ำนึกกำร
ลด ใช้ และกำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใน
สถำนศึกษำตำมหลัก 3R 
   2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรใช้พัฒนำและสร้ำง
จิตส ำนึกกำรลด ใช้ และกำรน ำขยะ 
   3.จัดท ำโครงกำร โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะ 
 อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R  
   4. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติควำมเห็นชอบ 

- ธ.ค - ม.ค 
2562 

นำงณัฐกำนต์  ปีแหล่ 

2. ขั้นการด าเนินงาน (Do)  ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
โครงกำร โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพด้วยหลัก3Rโดยงบประมำณกำรลงทะเบียน
จำกผู้เข้ำรับกำรประชุม (กิจกรรมให้ควำมรู้ ตำม
กิจกรรมกำรปฏิบัติข้อ4.2.2-4.2.4) โรงเรียนลงทะเบียน 
- เอกสำรประกอบกำรอบรม (งบประมำณ สพม.33) 

 
 
 
 
 
 

กรกฎำคม 
2562 

นำงณัฐกำนต์  ปีแหล่
และคณะ 

3.ขั้นตรวจสอบ ทบทวน ก ากับติดตาม (Check) 
- ประชุมนิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินกำรด ำเนินงำน
โครงกำร  
- คัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ 
-ประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้วยแบบสอบถำม 
-วิเครำะห์ผลกำรประเมินและสรุปผลกำรประเมิน 

 
 
 
 
- 

สิงหำคม 2562 นำงณัฐกำนต์  ปีแหล่
และคณะ 

4.ขั้นสรุป ปรับปรุง (Act)  
- สรุปรายงานผล กำรจัดกิจกรรมโครงกำร โรงเรียน

ปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมี

 
 
 
 

กันยำยน-
ตุลำคม.62 
 

นำงณัฐกำนต์  ปีแหล่
และคณะ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประสิทธิภำพด้วยหลัก3R (งบประมำณ สพม.33) 
6.งบประมาณ 

 งบประมำณท้ังสิ้น 92,200 จ ำนวน   (เก้ำหมื่นสองพันสองร้อยบำทถ้วน )  
     - จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวนเงิน  10,000  บำท 
     - เก็บจำกค่ำลงทะเบียน/งบประมำณจัดสรรจำก สพฐ.        82,200 บำท  รำยละเอียด ดังนี้   

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
   - รณณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรลดปริมำณขยะ
ในสถำนศึกษำระดับชั้นละ 1กก./ 1 ระดับชั้น/ 1 วัน 
ในสถำนศึกษำ 
   -  พัฒนำและสร้ำงองค์ควำมรู้และจิตส ำนึกกำรน ำ
ขยะมำใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำตำมหลัก 3R 
  -  ให้สถำนศึกษำรณรงค์โครงกำรในกำรสร้ำงวินัย
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะโรงเรียนและ ให้นักเรียน 
นักศึกษำ ผู้ปกครองและประชำชนใช้สินค้ำท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ใช้ซ้ ำหรือน ำกลับมำใช้ใหม่เพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน และกำรจัดกำร
ขยะที่ถูกต้อง 

    

กิจกรรมที่ 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำ
และสร้ำงองค์ควำมรู้และจิตส ำนึกกำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์ในสถำนศึกษำตำมหลัก 3R แก่ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพัฒนำนักเรียนแกนน ำ
ในกำรจัดค่ำยกิจกรรมห้องเรียน/โรงเรียนสีเขียวลดใช้
พลังงำนละรักษำสิ่งแวดล้อม 
      1. ครู โรงเรียนในสังกัด สพม 33  (85 คน) 
     2. ศึกษำนิเทศก์ (12 คน) 
     3. นักเรียนโรงเรียนละ 2 คน (170ปผคน)  
        1) ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
        2) ค่ำวัสดุในกำรส ำเนำเอกสำรประชุม
ปฏิบัติกำร(งบลงทะเบียน รร./งบ สพฐ.) 

 
 
 
 
 
 
 

51,000 
2,400 
3,200 

 
10,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

51,000 
2,400 
3,200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรถอดบทเรียน 
(  Best Practice) แก่ผู้บริหำร ครู นักเรียน ใน 
โครงกำรปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพด้วยหลัก3R  
ประกอบด้วย 
     1. ครู โรงเรียนในสังกัด สพม 33  (85 คน) 
     2. ศึกษำนิเทศก์ (12 คน) 
     3. นักเรียนตัวแทนเครือข่ำยละ 2 คน (16 คน)  
        1) ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  

 
 
 
 
 
 

17,000 
2,400 
3,200 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17,000 
2,400 
3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5  
-  ค่ำใช้จ่ำยในกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม 
-  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 

3000 

   
 

3,000 
รวมงบประมาณ 92,200  79,200 13,000 

หมำยเหตุ ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 

6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับติดตำมขำดควำมต่อเนื่อง  

      2. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R ในเชิงจักษ์ด้ำนกำรสร้ำงจิตส ำนัก/
ปลูกจิตส ำนึกให้แก้นักเรียน/ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำปลอดขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R  
เพ่ือกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพที่เป็นส่วนส ำคัญต่อกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร และผลด้ำนวิชำกำร ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด  
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7.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์
กำรจัดกำรขยะและดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้องและยั่งยืน 
2.  นัก เรี ยนมีจิ ตส ำนึก  เจตคติที่ ดี ในกำร
ปรับเปลี่ยน และสร้ำงวินัยด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
/กำรลดใช้พลังงำนที่ถูกต้อง 
3.โรงเรียน/นักเรียนเห็นคุณค่ำของขยะที่
สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ โดยน ำมำจัดกิจกรรม
ในช่วง ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
4. ผู้บริหำร ครูและนักเรียนมีผลงำนแสดง
ควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 
 
ร้อยละ 80 ขึ้น
ไปของนักเรียน
ในสังกัด 
 

กำรติดตำม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศ 

แบบติดตำม 
ตรวจสอบ  
ประเมินผล 
และนิเทศ 

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 33 มีรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ด ำเนินโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำง
มีประสิทธิภำพด้วยหลัก3R  

รำยงำนสรุป 
 1 เล่ม 

กำรพิจำรณำควำมถูกต้อง
และสมบูรณ์ของเล่มรำยงำน 

แบบตรวจสอบ
รำยกำร 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ครู บุคลำกร และนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีจิตส ำนึก 
เจตคติที่ดีในกำรคัดแยกขยะ ปรับเปลี่ยน และสร้ำงวินัยด้ำนกำรจัดกำรขยะ /กำรลดใช้พลังงำนที่ถูกต้อง 
ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 8.2 ครู บุคลำกร และนักเรียนในสังกัด เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรขยะให้เป็นระบบ ภำยใน
โรงเรียน 
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงกำร 
                        (นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                    (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                      (นำยส ำเริง   บุญโต) 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

8.3 สถำนศึกษำมีเครือข่ำยจัดกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำโดยภำคีเครือข่ำยให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 
              ลงชื่อ                                                 ผู้เสนอโครงกำร 
                                                       (นำงณัฐกำนต์  ปีแหล่) 
            ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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โครงกำร       อบรมควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับกฎหมำย กำรสืบสวน กำรสอบสวนและกำรด ำเนินกำรทำง
วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
สนองนโยบำย สพฐ.        นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์  สพม.33    กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร     โครงกำรใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1. นำงปฤษณำ  อรรถเวทิน      โทร. 081 718 0400 
2.นำยนคร เจือจันทร์    โทร. 063 669 7991  

   e-mail      anny.0007@hotmail.com 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      กรกฎำคม  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล        
 ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  ใน
กำรด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และในกำรสอบสวนควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง คณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง และคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550  ระเบียบ ข้อบังคับและค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด หำกผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด อำจเป็นช่องทำงน ำไปสู่กำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ หรือน ำไปสู่กำรฟ้องคดีต่อศำลปกครอง หรือถูกฟ้องคดีอำญำได้    

ซึ่งจำกกำรศึกษำปัญหำเกี่ยวกับกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและกำรสอบสวนทำงวินัยในเบื้องต้น พบว่ำกำร
รับฟังข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ท ำให้สั่งกำรในกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ไม่ตรงต่อควำม      
เป็นจริง กำรปรับฐำนควำมผิดไม่ถูกต้อง ท ำให้กำรพิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษไม่ถูกต้องตำมไปด้วย  
บำงครั้งผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ หรือใช้ดุลพินิจโดยสุจริต แต่ไม่ทรำบระดับโทษ ท ำให้
กำรสั่งลงโทษผิด เป็นภำระให้ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปต้องแก้ไข หรือผู้บังคับบัญชำชั้นต้น  มีพฤติกำรณ์
ช่วยเหลือ เนื่องจำกมีควำมผูกพันระหว่ำงผู้สั่งกำรกับผู้ถูกกล่ำวหำ  คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง หรือ
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยไม่มีควำมรู้กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่ง  ท ำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย  หรือมีเจตนำช่วยเหลือ ผู้ถูกกล่ำวหำ จึงผลักภำระให้ผู้บังคับบัญชำ  จึงต้องมีกำรอบรม หรือแนะน ำ 
เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร และแก้ไขปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น ปัญหำที่เกิดจำกข้อกฎหมำย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทำงปฏิบัติไม่ชัดเจนหรือปัญหำที่เกิดจำก
กำรขำดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ปัญหำจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนและผู้บังคับบัญชำยังไม่เข้ำใจกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทำงปฏิบัติ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ เช่น กำรกล่ำวหำไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือกำร
สืบสวนหรือสอบสวน  ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด หรืออ้ำงกฎหมำยไม่ถูกต้อง หรือ
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กำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนโดยผู้ไม่มีอ ำนำจ  หรือกำรสั่งลงโทษโดยไม่มีรำยละเอียด หรื อไม่ให้เหตุผล
ประกอบค ำสั่ง  ซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนและเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงมำตรฐำนบรรทัดฐำนใน
กำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  โดยยึดระบบ คุณธรรม ยุติธรรม หลักกำร
ได้รับกำรปฏิบัติและกำรคุ้มครองสิทธิอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกันตำมหลักกฎหมำย ซึ่งบรรดำกฎหมำย 
ระเบียบดังกล่ำวข้ำงต้นล้วนมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนพึงต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดียิ่ง  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงำนรำชกำรสูงสุด เนื่องจำกกฎหมำยและ
ระเบียบในเรื่องดังกล่ำวมีควำมซับซ้อนและเกี่ยวพันกันหลำยฉบับ รวมทั้งยังมีกฎหมำยและระเบียบอีกมำกที่
หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จ ำเป็นต้องจัดให้มีกำรอบรมควำมรู้ให้แก่บุคลำกร
ในสังกัด โดยยึดมั่นในกำรประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณในวิชำชีพ วินัยและกำรรักษำวินัย ที่
ก ำหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรรักษำวินัย 

4. เพ่ือให้ควำมรู้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนระเบียบกฎหมำย  

กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว   

ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

5. เพ่ือระดมควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวินัย และผู้บังคับบัญชำที่เกี่ยวข้องกับปัญหำกำร 

สืบสวนข้อเท็จจริงหรือกำรสอบสวนทำงวินัยและหำทำงแก้ไขให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

3.  เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ  ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 100 คน ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนภำครัฐ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังเป้ำหมำยดังนี้ 

 

   1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ทุก
โรงเรียน  โรงเรียนละ 1  คน  รวมทั้งสิ้น 85 คน    
  2. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม / ศูนย์ / หน่วย และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2)    
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33    จ ำนวน 15 คน   

 รวม      ผู้เข้ำรับกำรอบรม  100  คน 
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เชิงคุณภาพ   

       -    ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย กำรสืบสวน กำรสอบสวนและกำร 

ด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมีกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่

เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  ลดปัญหำเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ 

ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยในกำรป้องกันทุจริตมิชอบ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่หน่วยงำนและเพ่ิม

ศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก วันเดือนปี 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ขั้นเตรียมการ 
1) เสนอโครงกำรและขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำร 
3) ประชุมคณะท ำงำน 
4) ประสำนงำนวิทยำกร 
5) ประสำนงำนสถำนที่อบรม 
6) จัดท ำสื่อ  และคู่มือกำรอบรม 

 
 

15 ม.ค. – 31 ม.ค.62 
1  ก.พ. – 15 ก.พ.62 

    16 ก.พ. – 18 ก.พ.62 
16 มี.ค. – 31 มี.ค.62 

    1 มิ.ย. – 15 มิ.ย.62           
    16 มิ.ย. -30 มิ.ย.62 

 
 
 
 
 
 
นำงปฤษณำ อรรถเวทิน  
และนำยนคร  เจือจันทร ์

 2 ขั้นด าเนินการ 
1) ลงทะเบียน  มอบคู่มือ 
2) ทดสอบก่อนอบรม 
3) ด ำเนินกำรอบรมตำมโครงกำร 
4) ทดสอบหลังอบรม 

 
 

กรกฎำคม 2562 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
1) ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2) รำยงำนโครงกำร 

 
กันยำยน  2562 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ    กรกฎาคม  2562     
ณ ห้องประชุมคชาธาร   ส านักงานเขตพี้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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6. งบประมาณ  105,000 บำท  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

แหล่งงบประมำณ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
จ ำนวน   20,000  บำท  (สองหมื่นบำทถ้วน) 
เก็บค่ำลงทะเบียน คนละ 1,000 บำท  85 คน เป็นเงิน  85,000 บำท    (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  
รวมเป็นเงิน  105,000 บำท   (หนึ่งแสนห้ำพันบำทถ้วน)  

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณที่

ใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา

ใน 

ในการใช้งบประมาณ   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
การ

ปฏิบัติงาน 
1. ค่ำอำหำร , อำหำรว่ำง
เครื่องดื่ม 100 คน * 190* 3 
วัน 57,000.00    57,000.00    57,000.00   

2. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 20,000.00 20,000.00     20,000.00   

3. ค่ำใช้จ่ำยอื่น 22,000.00      22,000.00   
4. ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบ   
กำรฝึกอบรม 6,000.00     6,000.00 6,000.00   

  105,000.00       105,000.00   

       

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1.ผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมไม่เข้ำรับกำรอบรมครบตำมจ ำนวนที่สมัคร 
2.กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอควำมเป็นธรรม จ ำนวนไม่ลดลง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.ก ำชับผู้บริหำรโรงเรียนให้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อลดเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอควำมเป็นธรรม 
2.ให้ค ำแนะน ำ ด้ำนระเบียบ กฎหมำย เพ่ือน ำไปประกอบกำรใช้งำน 
3.เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรแจ้งประชำสัมพันธ์กำรอบรมดังกล่ำวให้ผู้เข้ำรับกำร     
  อบรมได้ทรำบก่อนสมัครเข้ำรับกำรอบรม  

8.   การประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ90ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเข้ำใจ
ระเบียบ กฎหมำย กำรสืบสวน กำร
สอบสวน  

ร้อยละ 90 ประเมิน แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ90ของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ร้องขอควำมเป็นธรรม ลดลง 

 
ร้อยละ 90 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  9.1 ปัญหำเรื่องกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอควำมเป็นธรรม มีจ ำนวนลดลง 

9.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกฎหมำย หลักกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 
กำรสอบสวนทำงวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม 
                     9.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำได้ทรำบถึงสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนวินัย สำมำรถน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมไปใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรกำรสืบสวน 
และกำรสอบสวนทำงวินัย ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และน ำไปปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค ำสั่ง 
ให้ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อไป  

9.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมตระหนักในกำรรักษำวินัยและไม่กระท ำ 
ผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                

      
     ลงชื่อ ..................................... ผู้เสนอโครงกำร 
            (นำงปฤษณำ  อรรถเวทิน) 
                                                นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  

      

   ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร                     
                  (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
                          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33                            
             

                               
   ลงชื่อ .......................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                                                  (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33    
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โครงกำร      กำรวำงระบบควบคุมภำยในและกำรติดตำมประเมินผลเพื่อจัดท ำรำยงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
สนองนโยบำย สพฐ.       นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33     กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงกำร          ประชุม/อบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร กรกฎำคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงปวีณำ  กระเวนกิจ    และคณะกลุ่มอ ำนวยกำร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมี
แนวทำงในกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำนและแก่กำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินของประเทศชำติโดยรวม โดยให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ตำม พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินและกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษำยน 2561 โดยมำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2561  
 ทั้งนี้ เมื่อมีกำรวำงระบบควบคุมภำยในแล้ว เพื่อให้เกิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรในทุก
ระดับชั้นของหน่วยงำน ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยหรือผิดพลำดน้อยอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือ
ควำมเสี่ยงได้ทันท่วงที  
 ให้หน่วยรับตรวจด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง.ฯ 
ข้อ 6 ต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ  (ภำยใน 30 
ธันวำคม) ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2561  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ในหน่วยงำนภำยใต้มำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรควบคุม
ภำยในตำมระเบียบ คตง.ข้อ 6 ได้ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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3. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมำณ 
  ผู้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อยร้อยละ  90   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดวำงระบบควบคุม
ภำยในในหน่วยงำนตลอดจนสำมำรถจัดให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนได้ 
 เชิงคุณภำพ 
  ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดให้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในและมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องและครอบคลุมตำมระบบที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 
4. วิธีด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมที่ด ำเนินในโครงกำร สถำนที่ วันเดือนปี 

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 

1 จัดท ำโครงกำรเสนออนุมัติ สพม.33 พฤศจิกำยน 61 1 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่ ผู้รับผิดชอบงำนวำงระบบ

ควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ทุกกลุ่ม/หน่วย
และสถำนศึกษำในสังกัด 
 

สพม.33 กรกฎำคม 62 3 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินผลและสรุปผลกำร
ประเมินเพ่ือจัดท ำรำยงำนต่อ คตง.และสพฐ. 

สพม.33 พฤศจิกำยน 62  

 
5. งบประมำณ  จ ำนวนเงิน  20,000 บำท(สองหมื่นบำทถ้วน)  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1.กิจกรรมที่ 1 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน  100  คน มื้อละ 80  บำทจ ำนวน   1 มื้อ 

1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน  100 คน มื้อละ 30  บำท จ ำนวน  2 มื้อ 

1.3 ค่ำเอกสำร จ ำนวน     

17,000   
 
8,000 
 
6,000 

 
 
 
 
 
3,000 
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

2. กิจกรรมที่ 2 
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน  15  คน มื้อละ  80 บำทจ ำนวน  1 มื้อ 

1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน  15 คน มื้อละ 30  บำท จ ำนวน   2 มื้อ 

1.3 ค่ำเอกสำร  

3,000 
 

  
 
1,200 
 
900 

 
 
 
 
 
900 

รวม 20,000  16,100 3,900 
 
6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
    ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    1. กำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบบ่อย 
2.รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในไม่ทันตำมก ำหนดระยะเวลำ (30 ธ.ค.ของทุกปี) 
    แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1.จัดท ำคู่มือส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
2. ก ำกับติดตำมให้สถำนศึกษำและส่วนงำนย่อยส่งรำยงำนตำมก ำหนดระยะเวลำ 
 
7. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
-ร้อยละ 100ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรควบคุมภำยใน 

รำยงำนผลกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ทะเบียนคุมกำรส่งรำยงำน 

เชิงคุณภำพ 
-ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ(สพท.และสถำนศึกษำ)  
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ถูกต้อง ตำมก ำหนดเวลำ 
-ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำยใน และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
รำยงำนผลกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
ทะเบียนคุมกำรส่งรำยงำน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจตลอดจนสำมำรจัดวำงวำงระบบควบคุมภำยในใน
สถำนศึกษำได้ 
 8.2 สถำนศึกษำสำมำรถจัดท ำรำยงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในได้ทันตำมก ำหนด
ระยะเวลำในแต่ละรอบ (รอบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน) 

     ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงปวีณำ กระเวนกิจ) 

                        นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 

     ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
         (นำงสำวชูจิตร ชูทรงเดช) 
                                                                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

     ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงกำร  
                               (นำยส ำเริง บุญโต)  
                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ   ประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาการศึกษายุคไทย 
              แลนด์ 4.0ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ  และคณะ 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง     โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  พฤษภำคม – กันยำยน  2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตำมมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ให้มีกำรจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขึ้นเพ่ือเป็นองค์คณะบุคคลที่ท ำงำนร่วมกับสถำนศึกษำ ควบคุมดูแลกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้เงื่อนไขของหลักสูตร  ควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น และสำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองได้ตำมกรอบที่กฎหมำยก ำหนด และมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้ 

๑. ก ำกับกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ 
ค ำสั่งและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 

๓. มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในสถำนศึกษำตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำก ำหนด 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ฯลฯ ก ำหนด ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เล็งเห็นประโยชน์อย่ำงสูงยิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถำนศึกษำ  
โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นองค์คณะที่จัดตั้งขึ้น   ในกำรช่วยขับเคลื่อน  ให้สถำนศึกษำสำมำรถ
จัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วน 
ภูมิภำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำประเทศเข้ำไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลชุดปัจจุบัน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จึงได้จัด
โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่องบทบำทคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำกำรศึกษำยุคไทยแลนด์ 
4.0 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำในบทบำทหน้ำที่ของตนเองต่อ
สถำนศึกษำ 
  2.2  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำประเทศสู่
ไทยแลนด์ 4.0 
  2.3  เพ่ือให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบกำรณ์      
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   1.  ประธำนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 85 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน จ ำนวน  170  คน 
   2.  ศึกษำนิเทศก์ วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ ำนวน   10   คน 
   3.  ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  33   
                        จ ำนวน     10    คน 
                     จ ำนวนรวมทั้งสิ้น      190   คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงกำร  ธันวำคม  2561 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 กิจกรรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำร 2 ครั้ง  ธันวำคม  2561 กลุ่มส่งเสริมฯ 
3 กิจกรรมที่2 ด ำเนินโครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง

บทบำทคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

 กุมภำพันธ์  2562 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและ
ประเมินผล 

กันยำยน  2562 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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5. งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
  งบประมำณโครงกำร    จ ำนวน  50,000.- บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)  

 
ที ่

 
กิจกรรม/ค ำชี้แจงในกำรใช้งบประมำณ 

งบ 
ประมำณ 

งบประมำณ หมำย
เหตุ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ขออนุมัติโครงกำร      
2. ประชุมเตรียมกำร 2 ครั้ง จ ำนวน 15 คน 

(15 x 90 x 2) เบรก 2 มื้อ อำหำรกล่อง 2 มื้อ 
2,700.  2.700.   

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ดังนี้  
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (190 คน x 2 มื้อ  
   x 30 บำท) เป็นเงิน 11,400.- บำท 
-  ค่ำอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟ่ (190x120x2) เป็น
เงิน 22,800.- บำท 

34,200.  34,200.   

4. ค่ำวิทยำกรภำยนอก  3 ชม.ๆละ 1,200  
(3 x 1200) 

3,600. 3,600.    

5. ค่ำวัสดุ 6,800.   6,800.  
6. สรุปและประเมินผล ปรุชุม 2 ครั้ง จ ำนวน 15 คน

(15 x 90 x 2) เบรก 2 มื้อ อำหำรกล่อง 2 มื้อ 
2,700.  2.700.   

 รวมทั้งสิ้น 50,000. 3,600. 39,600. 6,800.  
ทั้งนี้ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าร้อยละ วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ 
สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือ
รองรับกำรปฏิรูปกำร ศึกษำในส่วนภูมิภำค 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ร้อยละ 50 ใบงำน/แบบ 
ประเมิน 

- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และ สำมำรถขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
                    ผู้เห็นเสนอโครงกำร       
 
 
 
                             (นำงชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ) 
                      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   

 

ลงช่ือ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
      (นำงปติมำ  กำญจนำกำศ)   

                                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

    ลงช่ือ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นำยส ำเริง   บุญโต) 

      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ  สื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด  
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบำยที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อ  2.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
         4.ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์ 
  นำยวัชรำ  สำมำลย์    เบอร์โทรศัพท์ 088-5727955 
  e-mail pubsurin@secondary33.go.th 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 จำกนโยบำยของส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนนโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ข้อ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ซึ่งเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ภำยใต้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องขับเคลื่อนกำรน ำ Digital Technology มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนนวัตกรรม เทคโนโลยี ไปอย่ำงรวดเร็วไร้ขีดจ ำกัด 
 และจำกผลกำรสอบ Pisa ที่ผ่ำนว่ำเด็กไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติเกือบ
ทุกวิชำ และจำกผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 พบว่ำนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนในแต่
ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสำระกำรเรียนรู้ที่น ำมำประเมินนั้น เป็นข้อสอบที่
วัดตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 จำก
กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำ ผู้เรียนยังขำดทักษะในด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ 
ทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ ส่วนครูผู้สอนเองควรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และให้ควำมส ำคัญในเรื่อง
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรเลือกใช้วิธีจัดกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลที่สร้ำง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพและตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ก ำหนดไว้ในหลักสูตร  
 ดังนั้นในกำรน ำ Digital Technology มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนและ
แก้ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นจึงเป็นสิ่งส ำคัญและต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน กำรใช้สื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งใน
สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน เพรำะ KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สำมำรถท ำงำนตำมชุดค ำสั่ง โดยผู้เรียนสำมำรถ

mailto:pubsurin@secondary33.go.th
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สร้ำงชุดค ำสั่งผ่ำนโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งำนง่ำย เพียงใช้กำรลำกบล็อกค ำสั่งมำวำงต่อ
กัน (Drag and Drop) ช่วยลดควำมกังวลเรื่องกำรพิมพ์ชุดค ำสั่งผิด ชุดค ำสั่งที่ถูกสร้ำงดังกล่ำวจะถูกส่ งไปที่
บอร์ด KidBright ให้ท ำงำนตำมที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน้ ำต้นไม้ตำมระดับควำมชื้นที่ก ำหนด หรือเปิด -ปิดไฟ
ตำมเวลำที่ก ำหนด เป็นต้น KidBright จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำกระบวนกำรคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับควำมคิด
สร้ำงสรรค์ สำมำรถต่อยอดสู่กำรพัฒนำแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนำคต กำรน ำเทคโนโลยี
ดังกล่ำวมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครู ก็จะสำมำรถพัฒนำคุณภำพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนได้ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อและนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรสื่อ
กำรสอนโปรแกรมมิ่งในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ขึ้นมำ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะ
กำรคิด ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright 
 2.2  เพื่อให้ครูสำมำรถสร้ำงสื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ด้วยบอร์ด
สมองกลฝังตัว KidBright 
 2.3  เพื่อจัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้สื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะ
กำรคิด ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright 
 

3.เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 พัฒนำครูวิทยำแกนน ำกำรใช้สื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด 
ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright จ ำนวน 10 คน 

3.1.2 ครูเข้ำรับกำรอบรมกำรใช้สื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ด้วย
บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright จ ำนวน 100 คน 
  3.1.2.1  ผู้เข้ำรับกำรอบรม    จ ำนวน 85 คน 
  3.1.2.2  วิทยำกรแกนน ำและคณะท ำงำน  จ ำนวน 15 คน  

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูสำมำรถสร้ำงสื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ด้วยบอร์ด

สมองกลฝังตัว KidBright ที่มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
3.2.2  ครูสำมำรถน ำสื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งที่พัฒนำขึ้นไปใช้จัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเหมำะสม 
3.2.3  สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูได้อย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง 
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4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน วันเดือนปีด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 
1 ร่ำงหลักสูตรกำรอบรมพัฒนำสื่อกำรสอนโปรแกรม

มิ่งในสถำนศึกษำ 
- จัดท ำคู่มือกำรอบรมปฏิบัติ 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรอบรม 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 
2561 

1 

2 อบรมปฏิบัติกำรใช้สื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ด้วยบอร์ด
สมองกลฝังตัว KidBright 

มกรำคม  2562 2 

3 นิเทศ ติดตำม กำรน ำสื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิง ไปใช้
ในกำรเรียนกำรสอน 

พฤษภำคม- มิถุนำยน 
2562 

3 

4 จัดประกวดสื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงในสถำนศึกษำ
เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด 

สิงหำคม 2562  4 

6 จัดท ำคลังเก็บรวบรวมสื่อสื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด 

สิงหำคม 2562 4 

8 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2562 4 
 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
    สถำนที่ด ำเนินกำร ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมำณจ ำนวน 85,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562) 
รำยละเอียดนี้    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติอบรมครูแกนน ำและ
คณะท ำงำน  จ ำนวน 15 คน 2 วัน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (120x15x2) 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 10 คน  
- ค่ำจัดท ำคู่มือชุดที่ 1 จ ำนวน 100 เล่ม ๆ 
ละ 50 บำท 

14,600 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
3,600 

   6,000 
 

 
 
 
 
 

 
5,000 

2 อบรมปฏิบัติกำรใช้สื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิง 53,350    
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ด้วย
บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  แก่ครู 
โรงเรียนละ 1 คน พร้อมคณะท ำงำนรวม 
100 คน  2  วัน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม จ ำนวน 100 คน (100x180x2)  
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 10 คน 
- ค่ำอุปกรณ์เสริม KidBright จ ำนวน 100 
ชุด  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

36,000 
 

   6,000 

 
 
 
 
 
 
 

11,350 

3 กิจกรรมประกวดสื่อกำรสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด ฯ 
- ค่ำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ชุดละ 150 
บำท (150x5) 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คณะกรรมกำร
และคณะท ำงำน 15 คน (10x120) 
- ค่ำตอบแทน รำงวัลประกวดสื่อกำรสอน
โปรแกรมม่ิง (ชนะเลิศ 4,500 , อันดับ 2 
3,000, อันดับ 3 2,000 และ ชมเชย 2 
รำงวัล ๆ 1,000 บำท) 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำร 

17,050  
 

 
 
 
 

11,500 
 
 
 

 
 
 
 

1,800 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 

750 
 
 

 รวมทั้งสิ้น 85,000 11,500 56,400 17,100 
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 1. ปัจจัยควำมเสี่ยง 

   กำรอบรมปฏิบัติกำรครั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องมีทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

จึงจะท ำให้กำรอบรมประสบควำมส ำเร็จ 

 2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   จัดวิทยำกรพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ และจัดท ำคู่มือประกอบกำรอบรม โดยอธิบำยขั้นตอนกำรใช้งำน

โดยละเอียดชัดเจน  
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ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงกำร 
                        (นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
                           ศึกษำนิเทศก ์  

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                      (นำยกฤษ ละมูลมอญ) 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                  (นำยส ำเริง   บุญโต) 
                    

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต    

1. ครูที่เข้ำอบรมสำมำรถสร้ำงสื่อกำรสอน
โปรแกรมมิ่ง ฯ  ได้อย่ำงน้อย 1 ชิ้น 

ร้อยละ 100 จำกกำรตรวจผลงำน แบบประเมิน 

ผลงำน 

2. ครูที่ เข้ำอบรมน ำสื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่ง ฯ 
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ของตน  

ร้อยละ 90 จำกกำรสอบถำม แบบสอบถำม 

ผลลัพธ์    

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมกำรใช้สื่อกำรสอน
โปรแกรมมิ่งในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด
ฯ อยู่ในระดับมำกข้ึนไป 

ค่ำคะแนน 90 

ขึ้นไป 

ประเมินควำมพึง

พอใจ 

แบบควำมพึง

พอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูมีควำมม่ันใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
9.2 ครูเห็นควำมส ำคัญในกำรใช้สื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
9.3 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และควำมร่วมมือกันของครูผู้สอนในสังกัด ในกำรยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
                                              
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ วิจัยและพัฒนำงำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบำยที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 :  ข้อ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   นำยรวิชญุฒม์  ทองแม้น เบอร์โทรศัพท์  09 3512 9036 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 กำรพัฒนำงำนวิชำกำรเป็นหัวใจส ำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำร
บริหำรงำนวิชำกำรจะประกอบด้วย กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบำยทำงด้ำนวิชำกำร 
กำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำ กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำน
วิชำกำร กำรพัฒนำสื่อต้นแบบ กำรเผยแพร่กิจกรรมกำรศึกษำและพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ 
ติดตำมผล กำรวัดและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนั้นกำรบริหำรวิชำกำรในยุค
ปฏิรูปกำรศึกษำ โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะมีโอกำสในกำรตัดสินใจมำกข้ึนโดยมีหลักกำร
กระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำที่ให้สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับผิดชอบกำรบริหำรงำน
วิชำกำรโดยตรง เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและได้ผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  กำรวิจัยและพัฒนำ
กำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ทำงกำรศึกษำ  
ผลจำกกำรวิจัยจะเป็นตัวชี้วัดและผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำกำรศึกษำได้  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จึงมีนโยบำยที่จะยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
และมุ่งผลลัพธ์ที่ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น โดยใช้ผลจำกกำรวิจัยเป็นฐำนเพ่ือกำรพัฒนำ ทั้งนี้
ได้มอบหมำยให้กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยและพัฒนำ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำผลกำรวิจัยมำพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และให้มีควำม
สอดคล้องกับมำตรฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำและผลิตผลงำนวิจัยด้ำนกระบวนกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.33  
3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร 
จัดกำรศึกษำ มีผลงำนวิจัยด้ำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อย่ำงน้อย 1 ผลงำนวิจัย/ปีงบประมำณ 
 เชิงคุณภาพ 
    ผลงำนวิจัยด้ำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ได้รับกำรประเมินผลงำนวิจัยแล้ว มีกำรเผยแพร่    
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยไปสู่โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนได้ใช้ผลงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  
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4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถำนที่ วันเดือนปี

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร
ไตรมำศที่ 

1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกรอบควำมคิดและโครงกำรวิจัย สพม.33 พ.ย.61-ธ.ค.62 1 
2 ปฏิบัติกำรด ำเนินกำรและเก็บข้อมูลวิจัย สพม.33 ธ.ค.61-พ.ค.62 2-3 
3 ประชุมปฏิบัติกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพำกษ์ผลกำรวิจัย สพม.33    ก.ค.62 4 
4 ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัย และเขียนรำยงำน  

จัดพิมพ์รูปเล่มรำยงำนวิจัยและเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
สพม.33    ส.ค.-ก.ย.62 4 

5.งบประมาณ   (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
งบประมำณท้ังสิ้น จ ำนวน 40,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปีงบฯ พ.ศ.2562) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกรอบคิดฯ  
ผู้เข้ำประชุมและคณะท ำงำน (20คน) (2 วัน) 
1.ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม(คนละ180บำท) 
2.ค่ำวัสดุในกำรส ำเนำเอกสำรประชุมปฏิบัติกำร 

10,000 
 

7,200 
2,800 

 
 
 

 

 
 

7,200 
 

 
 
 

2,800 
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติกำรเก็บข้อมูลวิจัย (5 วัน) 
(คณะท ำงำน 5 คน) 
1.ค่ำเบี้ยเลี้ยง  
2.ค่ำพำหนะ 

8,000 
 

3,000 
5,000 

 
 
 
 

 
 

3,000 
5,000 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวิพำกษ์ผลกำรวิจัยของครูนักวิจัย (50คน) และ
คณะท ำงำน (10คน) รวม60คน (1 วัน) 
1.ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม(คนละ180บำท) 
2.ค่ำวัสดุในกำรส ำเนำเอกสำรประชุมปฏิบัติกำร 

14,000 
 
 

10,800 
3,200 

 
 
 
 

 

 
 
 

10,800 
 

 
 
 
 

3,200 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ จัดท ำ
ข้อมูลวิจัย และเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
(คณะท ำงำน 10 คน) (2 วัน) 
1.ค่ำอำหำรกลำงวันค่ำอำหำรว่ำง-เครื่องดื่ม  
3.ค่ำส ำเนำเอกสำร 

8,000 
 
 

3,600 
4,400 

 
 
 
 
 

 
 
 

3,600 

 
 
 
 

4,400 
รวมงบประมาณ 40,000  29,600 10,400 
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                ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                 (นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                      (นำยกฤษ ละมูลมอญ) 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ลงชื่อ                                             ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                      (นำยส ำเริง   บุญโต) 
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
   กำรด ำเนินงำนวิจัยขำดควำมต่อเนื่องและกำรก ำกับติดตำมของกำรด ำเนินงำนวิจัย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้สำรสนเทศจำกผลกำรวิจัยเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำ เพ่ือกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
มีผลงำนวิจัยด้ำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และได้รับกำรประเมินผลงำนวิจัยแล้ว  

     1 เรื่อง กำรประเมินผลงำนวิจัย แบบประเมิน 
ผลงำนวิจัย 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีผลิตผลงำนวิจัยด้ำนกระบวนกำรพัฒนำงำน 
วิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ทั้งนี้ตอบสนอง
และมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของ สพฐ. และ 
สพม.33 
          8.2 ผลงำนวิจัยด้ำนวชิำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ได้รับกำรประเมินผลงำนวิจัยแล้ว มีกำรเผยแพร่ 
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยไปสู่สถำนศึกษำในสังกัดและได้น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร
ของสถำนศึกษำ รวมทั้งได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชำกำร  
 
              ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงกำร 
                                                  (นำยรวิชญุฒม์   ทองแม้น) 
                              ศึกษำนิเทศก์ 
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โครงการ  ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบำยที่ 5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33 กลยุทธ์ที่  5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ      โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผดิชอบโครงกำร  นำงสำวลัดดำวัลย์  ไชยยำ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กำรตรวจสอบภำยในเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กร เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  รวมทั้งควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน  กำรปฏิบัติตำมกฎ  
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำร
ด ำเนินงำนผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น  กำรตรวจสอบภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรเพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด  อีกทั้งกำรตรวจสอบ
ภำยในยังมีส่วนช่วยในกำรให้ข้อมูลแก่ฝ่ำยบริหำร  เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของกำรด ำเนินงำนทุกงำน ซึ่งรวมถึงกำรดูแล รักษำ
ทรัพย์สินกำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล หรือกำรทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชี กำรรำยงำนสถำนะกำรเงิน  และ
อ่ืนๆ ของหน่วยรับตรวจ 
 3. เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติที่
โรงเรียนได้ก ำหนดขึ้น 
 4. เพ่ือให้บุคลำกรหน่วยตรวจสอบภำยในได้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  จ ำนวน 20 โรงเรียน  และ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ได้รับกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและงำน
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 2. บุคลำกรของหน่วยตรวจสอบภำยในได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ตำมหลักสูตรของกรมบัญชีกลำง 
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 เชิงคุณภำพ 
  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  จ ำนวน 20 โรงเรียน  ได้รับ
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงครบถ้วนและได้รับค ำปรึกษำ  แนะน ำแนวทำง
ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร 
 4. วิธีด ำเนินกำร

วนัเดือนที่ ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร ไตรมำสที่

1 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำน รร.พระแกว้วทิยำ, รร.ดอนแรดวทิยำ 1 ธ.ค. 2561 ถึง ไตรมำส 1 - 4

กำรเงิน กำรบัญชี พสัดุ รร.จำรย์วทิยำคำร, รร.เบิดพทิยำสรรค์  15 ส.ค.2562

สถำนศึกษำ  จ ำนวน 20 โรง รร.ส ำโรงทำบวทิยำคม, รร.สวำยวทิยำคำร

รร.ตำนีวทิยำ, รร.บึงนครประชำสรรค์

รร.โคกตะเคียนวทิยำ, รร.มธัยมศรีส ำเภำ

ลูน, รร.ศรีณรงค์พทิยำลัย, 

รร.กระเทียมวทิยำ, รร.เทพอดุมวทิยำ

รร.แตลศิริวทิยำ, รร.โคกยำงวทิยำ

รร.ทุง่มนวทิยำคำร, รร.ศรีไผทสมนัต์

รร.พรมเทพพทิยำคม, รร.แสงทรัพย์ประชำ

วทิยำคำร, รร.โนนเทพ

2 พฒันำผู้ตรวจสอบภำยใน กรุงเทพฯ ม.ค.62 - ส.ค.62 ไตรมำสที ่2-4

โดยเข้ำอบรมหลักสูตรของ

กรมบัญชีกลำง

3 ตรวจสอบเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ - เม.ย. - ม.ิย.62 ไตรมำส 3 -4

มธัยมศึกษำเขต 33 เขต 33 - ส.ค. 2562

ที่ กจิกรรม สถำนที่
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5. งบประมำณ 
 จ ำนวน  50,000  บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย (ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร) 

กจิกรรมและรำยละเอยีด งบประมำณ

ในกำรใช้งบประมำณ ทีใ่ช้ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวสัดุ

กจิกรรมที ่1

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 25,620.00     

ด้ำนกำรเงิน บัญชีและ

พสัดุสถำนศึกษำ 20 โรง

    -  ค่ำตอบแทน ออกตรวจโรงเรียน

จ ำนวน  42 วนั  3  คน 120*3*42 15,120.00     

    - ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิงถัวจ่ำยเฉล่ีย

วนัละ 250  บำท จ ำนวน 42 วนั 10,500.00     

กจิกรรมที ่2 24,380.00     

 พฒันำผู้ตรวจสอบภำยใน

หลักสูตรกรมบัญชีกลำง

     - คร้ังที ่1 หลักสูตรกรมบัญชีกลำง 17,000.00     

     - คร้ังที ่1 อบรมของ สพฐ. 7,380.00      

รวม 50,000.00     15,120.00     34,880.00     

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวยรำยจ่ำย

 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 1. ผู้ตรวจสอบไม่ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนและแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 
 2. ผู้รับกำรตรวจสอบไม่น ำเอำข้อเสนอแนะไปแก้ไข  พัฒนำ  ปรับปรุง และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีและพัสดุของสถำนศึกษำ  มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงไม่สำมำรถน ำข้อเสนอแนะที่ได้รับน ำมำแก้ไข
ปรับปรุงได้  และผู้ปฏิบัติไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเงิน บัญชีและพัสดุ  ที่เพียงพอ 
 3. หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในตำมที่กรมบัญชีกลำงเปิดอบรมรับสมัครจ ำนวนจ ำกัด  ท ำให้
ไม่สำมำรถสมัครได้   
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. กำรที่ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนที่ก ำหนดไว้  ควบคุมได้โดยกำรให้
สถำนศึกษำน ำเอกสำรหลักฐำนมำตรวจ 
 2. กำรที่ผู้รับกำรตรวจไม่น ำเอำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  ควรท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำร
สถำนศึกษำเพ่ือกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง  และจะได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติทรำบแนวปฏิบัติต่อไป 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชีว้ดัควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วธิกีำรวดัและประเมนิผล เคร่ืองมอืทีใ่ช้

- ร้อยละสถำนศึกษำปฏิบัติ ร้อยละ 90 จำกกำรตรวจงำน รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั

งำนด้ำนกำรเงิน บัญชี

และพสัดุถูกต้องตำมระเบียบ

กฎหมำย

- ร้อยละของเอกสำรหลักฐำน ร้อยละ 100 จำกควำมถูกต้องของกำร กระดำษท ำกำร

ประกอบกำรเบิกจ่ำย จัดท ำเอกสำร แบบประเมนิ

ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบ
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  เขตพ้ืนที่ฯ  และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชีและพัสดุได้ถูกต้อง 
 2. โรงเรียนในสังกัดมีกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 3. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์เขตพ้ืนที่ฯ  และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจมีกำรควบคุม
ทำงกำรเงินและพัสดุที่เพียงพอ 

    ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงกำร 
                (นำงสำวลัดดำวัลย ์  ไชยยำ) 

 

         ลงช่ือ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 

                                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

 
 

     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นำยส ำเริง    บุญโต)    
                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ 
             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองนโยบำย สพฐ.        นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์  สพม.33    กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร           โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน  2562 
ผู้รับรับผิดชอบ นำยเสนอ  ประพันธ์/นำงชัญญรัชญ์  ชูทอง  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

1. หลักการและเหตุผล  
    ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและแนวปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำเป็นต้องพัฒนำองค์ประกอบและกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ
หลำยๆ ด้ำนพร้อมกัน  เพ่ือคุณภำพของสถำนศึกษำมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ดังนั้นใน
หน่วยงำนและส่วนงำนที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงพัฒนำเพ่ือช่วยในกำรปรับปรุงวิธีกำรบริหำร
จัดกำรงำนและบุคลำกรในองค์กรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ เกิดควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ ำสำยงำนในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ทั้งกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับวิชำชีพ
สอดคล้องกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือพัฒนำเพิ่มทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

        กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนเพ่ือช่วยลดขั้นตอน  ลด
ควำมซ้ ำซ้อนและระยะเวลำรวมทั้งช่วยลดค่ำใช้จ่ำยโดยรวมในระยะยำวและเป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ที่แตกต่ำงจำกเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภำพถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว  กำรด ำเนินกำรเพ่ือ
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ิมโอกำสในกำรเรียนรู้ให้เกิดกำรคิด
วิเครำะห์สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( Information Technology: IT) โดยกำร
น ำคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรู้แบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ควำมทันสมัยมีมำตรฐำนสะดวกรวดเร็ว จึงได้ท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำร
งำนในหน้ำที่สู่ควำมเป็นเลิศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเพ่ิมระดับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่
ของบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

2.  เพ่ือพัฒนำงำนในหน้ำที่และรูปแบบกำรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน     
3.  เพ่ือเป็นกำรน ำเอำเทคโนโลยีและเทคนิคของกำรด ำเนินงำนที่มีกำรปรับประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
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3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้ำหมำย 
      - เชิงปริมำณ 
 - บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด สพม.33 ทุกคน สถำนะผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  62  คน  
      - เชิงคุณภำพ 
         -   ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  62  คน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้งำนระบบ

สำรสนเทศ  กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ และมีวิธีปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศเกิดกำรแลกเปลี่ย น
เรียนรู้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ตำมโยบำยภำครัฐ  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ 
เกิดเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ที่แตกต่ำงจำกเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภำพ  
ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว  

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

สิงหาคม 
2562 

  

 สพม.33 
 

กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะท ำงำน/ประสำนงำน/ประชุมเตรียมควำมพร้อม 
3. ประชำสัมพันธ์โครงกำรตำมหลักสูตรกำรพัฒนำ กิจกรรมที่ 1 

4. 
ส ำรวจควำมต้องกำรเพื่อก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำและช่วงเวลำ
ที่เหมำะสม 

5. 

กิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำรงำนในหน้ำที่สู่ควำมเป็นเลิศส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 (หลักสูตรกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำน) 

6. ประเมินผลควำมพึงพอใจ  
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
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5.งบประมาณที่ใช้  จ านวน  15,720 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินการ 

รวม 
        กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบริหำร
จัดกำรงำนในหน้ำที่สู่ควำมเป็นเลิศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 33 ระหว่ำงเดือน สิงหำคม 2561  
เวลำ 08.30 น. – 17.00 น.สถำนที่จัดกิจกรรม สพม.33 

ค่ำ
ตอ

บแ
ทน

 

 ค
่ำใ

ช้ส
อย

  

ค่ำ
วัส

ดุ 

1 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 2 มื้อ ส ำหรับ 1 วัน มื้อละ 30 
บำท จ ำนวน 62 คน   (2 X 30 X 62) - 3,720 

 

- 

 

3,720 

2 ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน 62 คน      

 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ ส ำหรับ  1 วัน วันละ 50 บำท      

(1 X 50 X 62) 
- 3,100 - 3,100 

3 
ค่ำวิทยำกร  
- ค่ำวิทยำกร จ ำนวน  3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บำท ( 3 X 1,200 ) 

1,200   1,200 

4 
ค่ำพำหนะกำรเดินทำงวิทยำกร  
- ค่ำพำหนะวิทยำกร จ ำนวน  1,500 บำท  

 1,500  1,500 

5 
ค่ำท่ีพักวิทยำกร 
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร จ ำนวน  1 คืน ๆ ละ 1,200 บำท ( 1 X 1,200 ) 

 1,200  1,200 

6 ค่ำด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯและวุฒิบัตร - - 5,000 5,000 

รวมงบประมาณ (หนึ่งหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 15,720 

ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
   ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. กำรก ำหนดปฏิทินกำรพัฒนำ ก ำหนดวันเวลำของกำรพัฒนำ  
2. ควำมพร้อมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ เพื่อด ำเนินกำรพัฒนำตำมก ำหนดกำร 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำหลักสูตรและหัวข้อเรื่องกำรอบรมและควำมพร้อมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  เพ่ือ

กำรก ำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสม 
4. จัดท ำสื่อเพ่ือกำรแจ้งเตือนกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในช่วงเวลำของแต่ละกิจกรรม 
5. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำเพ่ือกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ 

7. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและเครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ  
 

ร้อยละ 85 ได้เข้ำรับกำรพัฒนำตำม
หลักสูตรกำรพัฒนำที่ต้องกำร 
 
 

-รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ 
-แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
-ภำพกิจกรรม 
-แบบรำยงำนกิจกรรม / ใบงำน 
  

เชิงคุณภำพ ร้อยละ 85 ของผู้รับกำรพัฒนำสำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงำนได้จริง 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ผู้รับกำรพัฒนำ บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 33  ได้รับ
ควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำนในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ทั้งกำรปฏิบัติงำน
และกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับวิชำชีพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( Information 
Technology: IT) โดยกำรน ำคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรู้แบบ
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมทันสมัยมีมำตรฐำนสะดวกรวดเร็ว 
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8. การอนุมัติโครงการ 
 
 

         ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
           (นำงชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 

 ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นำยเสนอ  ประพันธ์) 

                                               นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
                         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

         ลงช่ือ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 

                                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

     ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นำยส ำเริง    บุญโต)    
                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ                   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุสถานศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.       นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
สนองกลยทุธ์ สพม. 33   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

1.นางลัดดาวัลย์   เพ่งเล็งดี           โทร.  087-4569461 
2. นายสุชาติ   ค าบุญฐิติสกุล   โทร. 089-6287157 
3. นางพยอม  สนคลัง        โทร. 086-8686087  
4. นางสาวทัศน์ลักษณ์  เหลือดี         โทร. 082-7493239 
5.นางพิรญาณ  ฆารไสว                 โทร. 089-6124953 

e-mali. 
Payom52@hotmail.com 

โครงการต่อเนื่อง 
 ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2561 -    30  กันยายน  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.    หลักการและเหตุผล 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2562  ทุก
หมวดรำยจ่ำย ทุกแผนงำน โครงกำร เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้เด็กนักเรียนในสังกัดเป็นคนดี เป็นคนเก่งของ
สังคม เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพื่อให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐ ซึ่ง
เป็นปัจจัยสนันสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำร
ลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัดพร้อมให้มีมำตรกำรเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและองค์กร  
และเพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินรำยไตรมำส ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
ด ำเนินกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2562 ของสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับจัดสรร
ทุกหมวดรำยจ่ำย ทุกแผนงำน โครงกำร กิจกรรมทุกรำยกำร ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำรและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญจึงจัดท ำโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน บัญชี พัสดุ ของสถำนศึกษำ  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำน
ให้มำกยิ่งขึ้น อีกทั้งเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำเป็นแนวทำงเดียวกัน  โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้มี
ประสบกำรณ์ เปิดโอกำสให้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  สะท้อนปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนเสนอ
แนวทำงแก้ไข   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณและพร้อมกันนี้ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของบุคลำกรในสังกัด เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปโดยควำมถูกต้อง มีควำมมั่นใจ มีประสิทธิภำพ  มีวินัย คุ้มค่ำ โปร่งใส    สำมำรถตรวจสอบ

mailto:Payom52@hotmail.com
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กำรปฏิบัติงำนในกรอบหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมกฏระเบียบ
ข้อบังคับของทำงรำชกำรในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐด้ำนกำรเงินกำรคลังให้มีประสิทธิภำพตำมหลัก  
ธรรมำภิบำล 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ พ.ศ.2562 ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ 
    2. เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในสังกัด ให้สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  ให้กับสถำนศึกษำ
และผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส่งเสริม
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะงบลงทุน เพ่ือให้สำมำรถบริหำรงบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร               

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
             ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน/ครูผู้ปฏบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรพัสดุของ
สถำนศึกษำ และบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ รวม 270 คน 
 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมำณลงทุน ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรในทุก
ขั้นตอนให้เป็นไปตำมระเบียบหลักเกณฑ์ทำงรำชกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
 2. ร้อยละ  90 ของบุคลำกรทำงกำรเงินกำรคลัง ได้รับกำรอบรมและพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถ  เพื่อน ำมำพัฒนำให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดได ้
           3. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรด้ำนกำรเงิน พัสดุโรงเรียนได้รับค ำปรึกษำและแนะน ำแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมระเบียบหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร 

เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดบริหำรงบประมำณงบลงทุนได้ตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
 2. บุคลำกรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และพัสดุ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นกำรรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในระเบียบต่ำง ๆ ด้ำนกำรเงินกำรคลัง และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่โรงเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ ของโรงเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนใน
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  สำมำรถด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ ให้ได้
ตำมเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดเป็นอย่ำงน้อย 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงบประมำณ/
ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินในสถำนศึกษำ/
บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรและ

คณะท ำงำนอบรม 
1.2  ประชุมคณะท ำงำน 
1.3  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ  
1.4  จัดสัมมนำ  จ ำนวน  2  วัน   
1.5  สรุปประเมินผลกำรจัดสัมมนำ 
1.6 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ

โรงเรียนในสังกัด 

ตุลำคม  2561-  
30 กันยำยน  2562 

นำงลัดดำวัลย์  เพ่งเล็งดี 

และคณะ 

2 กิจกรรมที่  3  แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำและกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร e-GP เฟส 4 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรและ

คณะท ำงำนอบรมสัมมนำ 
3.2 ประชุมคณะท ำงำน 
3.3  จัดท ำเอกสำรประกอบกำร

สัมมนำ  
3.4  จัดสัมมนำ  จ ำนวน  2  วัน   
3.5  สรุปประเมินผล 
3.6  ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ

โรงเรียนในสังกัด 

ตุลำคม 2561- 
สิงหำคม 2562 

นำยสุชำติ  ค ำบุญฐิติสกุล 

และคณะ 

3 กิจกรรมที่  3  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูท่ีมีอำยุ 
59 ปี  

กุมภำพันธ์- 
กรกฎำคม 2562 

นำงพะยอม  สนคลัง 

และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรและ

คณะท ำงำนเชิงปฏิบัติกำร 
5.2  จัดท ำเอกสำรประกอบกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
5.3  จัดสัมมนำ  จ ำนวน  1  วัน   
5.4  สรุปประเมินผล 
5.5 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 

 
5.  ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงบประมำณ/ครูผู้ปฏิบัติงำน
กำรเงินใน  สถำนศึกษำ/บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน  
2562   ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 33 
กิจกรรมที่  2  แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ  และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร e-GP 
เฟส 4    ระหว่ำงเดือนตุลำคม  2561  – สิงหำคม  2562   ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33   
กิจกรรมที่ 3   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูทีมีอำยุ 59 ปี    ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ –   กรกฎำคม 2562      
ณ ห้องประชุม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

6.งบประมำณ 
     6.1 งบประมำณจ ำนวน.........150,000...............บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
      6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม งบประมำณ
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมอบรมสัมมนำผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงบประมำณ  
/ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินในสถำนศึกษำ/
บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน (60 บำท) อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม (30บำท/มื้อ)  
85+85+85+15 *120*1 

79,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,400 
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กิจกรรม งบประมำณ
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

- ค่ำวิทยำกร 

- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรมจ ำนวน
เล่ม  270  เล่ม จ ำนวน  3 ชดุ  

 

 

20,000  

27,000 

กิจกรรมที่  2  แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร e-GP เฟส 4 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน(60บำท) อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม(30บำท/มื้อ) 

- 85+15*120*2 

- ค่ำใช้จ่ำยวิทยำกร 

- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 100 
เล่ม จ ำนวน 3 ชุด 

54,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

24,000 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

กิจกรรมที่  3  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูทีมีอำยุ 
59 ปี    

- ค่ำอำหำรกลำงวัน(60 บำท) อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม (30บำท/มื้อ) 
87+15*120*1 

-   ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม  

16,600   

 

12,240 

 

 

 

 

4,360 

- รวมเงิน  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 150,000 40,000 68,640 41,360 

7.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
7.1   ปัจจัยควำมเสี่ยง 

7.1.1 เนื้อหำของแผนงำน-โครงกำรไม่ ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศำสตร์หรือ นโยบำยของ 
สพม.33 สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัด กลุ่มจังหวัดและรัฐบำล 

7.1.2 โรงเรียนในสังกัดเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่พัสดุเจ้ำหน้ำที่กำรเงินบ่อยครั้ง เมื่อมีครูบรรจุใหม่จะ 
มอบงำนให้ทันที 

7.1.3 ครูผู้ปฎิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ/เจ้ำหน้ำที่กำรเงินไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบ 
กฎหมำย 
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7.1.4 ผู้บริหำรโรงเรียน/รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขำดควำมรับผิดชอบต่อกำรใช้งบประมำณ
จ ำนวนมำกให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 

7.1.5 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มิได้กระจำยผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไป 
ยังส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่ำงแท้จริง 

7.2  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      7.2.1 โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรใหม่ 
              7.2.2 ผู้บริหำรต้องก ำกับติดตำม ประเมินผล วิเครำะห์แผนงำน โครงกำร กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ บริหำรสัญญำ และบริหำรงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือแนะน ำให้ปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขให้
เหมำะสม ทันเวลำ 

8.กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ  90  ของผู้เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ และ 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ของสถำนศึกษำ และส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต33 มีควำมรู้ควำม 
เข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรวำงแผน 
กำรใช้จ่ำยเงินและกำรจัดท ำบัญชีสำมำรถปฎิบัติงำน 
ได้ตำมบรรลุวัตถุประสงค์และรำยงำนหน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้องทันก ำหนดเวลำ  

บูรณกำร
กระบวนงำนกำร
วำงแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ
และกำรบริหำร
งบประมำณให้
ควำมสอดคล้อง
กันโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

-สังเกต 

-ประเมิน 

-สัมภำษณ์ 

-แบบประเมิน 

ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดและ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
ปฎิบัติตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรบริหำรสัญญำ 

และกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-GP  
เป็นไปตำมก ำหนดเวลำและปฏิบัติเป็นไปตำม 
 ระเบียบ  กฎหมำย  ที่เกี่ยวข้อง ได้ 
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 

กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง/ 

กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง/กำร
บริหำรสัญญำ
และกำรบริหำร
งบประมำณให้
ควำมสอดคล้อง
กันโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

-สังเกต 

-ประเมิน 

-สัมภำษณ์ 

-แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ100 ของครูผู้ที่มีอำยุ59 ปีที่จะเกษียณอำยุ 
รำชกำร1ตุลำคม2562ได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำม
ก ำหนดระยะวลำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและขอรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญรำชกำรและสิทธิประโยชน์ได้อย่ำงที่
ชัดเจนและถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบของทำง 
รำชกำร          

 

ผลงำนส ำเร็จตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ 

-สังเกต 

-เอกสำร
หลักฐำน
ครบถ้วน 

-สัมภำษณ์ 

 

-แบบกรอก
ข้อมูลขอรับเงิน 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

            9.1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ท ำหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงบประมำณและครู
ผู้ปฏิบัติงำนดำนกำรเงินในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแผนงำนงบประมำณของ
โรงเรียนได้อย่ำงที่ชัดเจนและถูกต้องตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 9.2 ครูผู้ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน ครูผู้ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่บัญชีโรงเรียน และครูผู้ท ำหน้ำที่ 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ระเบียบ กฎหมำย  รวมทั้งแนวปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง  อย่ำงชัดเจน เกิดควำมโปร่งใส  ปฏิบัติงำนไปในแนวทำงเดียวกัน  

9.4 ครูผู้ที่มีอำยุ 59 ปี ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 1 ตุลำคม 2562 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและขอรับ 
บ ำเหน็จบ ำนำญรำชกำร และสิทธิประโยชน์ได้อย่ำงที่ชัดเจน เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร          
         9.5เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 33  มีควำมรู้   ควำมเข้ำใจ  แนวปฏิบัติ  ระเบียบ  กฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี 
         9.6 ผู้เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ได้เพ่ิมพูนควำมรู้และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
           9.7   ทุกโรงเรียนในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33   มีแผนปฎิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง สำมำรถบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด   รำยงำนกำรเงินทันก ำหนดเวลำ
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล    
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9.8  สำมำรถลดปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของเจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
                    

                                               ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงกำร                                                           

                                                             (นำงลัดดำวัลย์ เพ่งเล็งดี)  
                                               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 

        ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                      (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
                               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

        ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                          (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ  พัฒนำศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
สู่ควำมเป็นเลิศ  

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม    
ลักษณะโครงการ     โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ ำนวยกำร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นำงพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ โทร 08 9949 2160 

        2. นำยสิรวชิญ์   แสนดี นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  โทร 08 9008 3418 
 

 

1. หลักการและเหตุผล   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำใน
เขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมแนวทำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ตอบสนอง
นโยบำยกำรบริหำรประเทศของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
เพ่ือสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสำกล ( International Education 
Standard) ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วน
ร่วม (Participation) ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมในทิศทำง
เดียวกัน  
 กำรประชำสัมพันธ์องค์กร (Public Relation) เป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรสร้ำงควำมชัดเจนเกี่ยวกับ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีเผยแพร่ไปสู่ภำยนอก 
ปัจจุบัน หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ และกำร
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนอย่ำงรวดเร็ว และทั่วถึงให้มำกท่ีสุด และเพ่ือตอบโจทย์กำรบริหำรจัดกำรตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency Index) ว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน
อย่ำงตรงไปตรงมำมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้
สะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินของหน่วยงำนตำมนโยบำยที่ประกำศไว้  รวมถึงกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำย
เร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ หรือกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน 
(Agenda base) ตัวชี้วัดที่ 2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน  ประกอบกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  มีหน่วยงำนในสังกัดเป็นจ ำนวนมำก แต่มีข้อจ ำกัดเรื่องของบุคลำกร
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ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องท ำกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้
ได้รับทรำบ กำรประชำสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรทั้งทำงเว็บไซต์ ทำงเอกสำร 
วำรสำร แผ่นพับ จดหมำยข่ำว สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์  เพ่ือเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้รับทรำบผลกำร
ปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำร ทำงกำรศึกษำ  ดังนั้นจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร  ผลงำน และควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เกี่ยวข้อง  

ได้รับทรำบด้วยควำมรวดเร็วและท่ัวถึง 
 2.2 เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ด ำเนินตำมภำรกิจและนโยบำยของของรัฐบำล  สพฐ. และ สพม.33  
มีทัศนคติที่ดี มีควำมสัมพันธ์อันดี มีควำมคิดเห็นสอดคล้อง พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  

2.3 เพ่ือให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยน แสดงควำมคิดเห็น กำร
น ำเสนอข่ำว และกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 
    

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
           1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จ ำนวน 85 โรงเรียน 85 คน 
           2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ธุรกำร ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของกลุ่ม/หน่วย ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จ ำนวน 15 คน 

เชิงคุณภาพ 
    1. เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
นักประชำสัมพันธ์ สพม.33 
     2. กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในโครงกำร สถำนที่ วันเดือนปี 

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงนักข่ำวประจ ำ
โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
โดย  
1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ให้กับ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในเรื่องของบทบำทภำรกิจผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร

ห้องประชุม 
สพม.33 

มกรำคม 
2562 

1 
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ที ่ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในโครงกำร สถำนที่ วันเดือนปี 
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 

ประชำสัมพันธ์ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำย สพฐ.และ
นโยบำยของ สพม.33  
1.2 เชิญวิทยำกรจำกภำยนอก มำให้ควำมรู้เรื่อง กำร
เขียนข่ำว ถ่ำยภำพ กำรเลือกภำพที่จะน ำเสนอ (ภำพข่ำว
เล่ำเรื่อง) ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์  
1.3 ลงมือฝึกปฏิบัติภำคสนำม 
1.4 สรุป อภิปรำยผล นัดหมำยกิจกรรมต่อไป 

 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  35,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงนักข่ำว
ประจ ำโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  

35,000    

1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน    11,000  
จ ำนวน  100 คน มื้อละ 110 บำท จ ำนวน 1 มื้อ 
1.2   ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 100 คน  มื้อละ 30 บำท จ ำนวน 2 มื้อ 

   
6,000 

 

1.3 ค่ำเอกสำร  จ ำนวน 100 เล่มๆ ละ 60 บำท 
1.4 ค่ำวิทยำกร  จ ำนวน  3  คน จ ำนวน 5 ชม. 
1.5 ค่ำท่ีพัก และค่ำพำหนะ วิทยำกร 2 คน 
1.6 ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงพื้นที่
ติดตำมงำนนโยบำย และรำยงำนผล) 

  
4,800 

 
 

3,400 
3,800 

6,000 
 

รวมงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 35,000 4,800 24,200 6,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
7.1 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำล กระแสสังคม  กำรเปลี่ยนแปลงทำง

เทคโนโลยี 
 7.2 ควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  เมื่อเทียบกับจ ำนวน
สถำนศึกษำ กิจกรรม และนโยบำยที่เร่งด่วน 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. สร้ำงเครือข่ำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) นักประชำสัมพันธ์ สพม.33  

     2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีกำรปฏิบัติ แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 
8. การประเมินผล  
  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ   ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-ร้อยละของผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรประชำสัมพันธ์ 
สำมำรถสร้ำงสื่อ และมี
ช่องทำงกำรน ำเสนอที่
หลำกหลำย 

 
ร้อยละ 100 

 
ประเมินควำมพึงพอใจ 
  

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
กำรประเมิน KRS  
กำรประเมิน ITA 
กำรประเมิน มำตรฐำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
ระดับ 5 
ระดับสูงมำก 
ระดับ 5 
 

 
ผลกำรประเมิน 

 
แบบจัดเก็บข้อมูลที่ 

สพฐ.ก ำหนด 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย บทบำท และภำรกิจ 
  9.2 เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
นักประชำสัมพันธ์ สพม.33 
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9.3 ผลกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้รับกำรเผยแพร่สู่
สำธำรณชน อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของ
สำธำรณชน เกิดควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 
 

     ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร   ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงกำร 
            (นำงพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์)       (นำงสำวชูจิตร  ชูทรงเดช) 
      นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                         (นำงปติมำ  กำญจนำกำศ) 
                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 

ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                 (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ      ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สนองนโยบาย สพฐ.            นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.33             กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม    
ลักษณะโครงการ                   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์   กลุ่มนโยบายและแผน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ประสำน ส่งเสริม
และสนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำน
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ที่มีบทบำท
ส ำคัญยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เพื่อให้กำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน   จึง
จัดท ำโครงกำรจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สู่กำรปฏิบัติ  ให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องขึ้น         

2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรน ำนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันแก่ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัด 

3. เป้าหมาย 

         3.1 ด้านปริมาณ  
    1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรในสพม.33 จ ำนวน 45 คน  
              2) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน  192 คน 
              3) ครู จ ำนวน 3,024 คน  
              4) พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 400 คน 
             รวมทั้งสิ้น 3,661 คน   
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3.2 ด้านคุณภาพ 
                ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักมีควำมรู้และเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำจำกนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่ำงวันที่ 11 – 12  พฤษภำคม 2562  ณ โรงแรมทองธำรินทร์ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดท ำหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมประชุม    
          4. ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสพม.33 แก่ผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกรในสังกัด        
          5. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
          6. สรุปรำยงำนผลกำรประชุมสัมมนำ 
6. งบประมาณ  
          จ ำนวน 200,000 บำท(สองแสนบำทถ้วน)(ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ดังนี้ 
         1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  จ ำนวน 3,661 คน ๆ ละ 50 คน จ ำนวนเงิน 183,050 บำท 
         2. ค่ำอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน 45 คน ๆ ละ 80 บำท จ ำนวนเงิน 3,600 บำท 
         3. ค่ำวัสดุ จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 
         4. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ จ ำนวน 7,350 บำท 
 
7. ผู้รับผิดชอบ 
         กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
           ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำจมีรำชกำร/ภำรกิจที่จ ำเป็นและเร่งด่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้ 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           ประชำสัมพันธ์หลำกหลำยช่องทำงกำรด ำเนินโครงกำร ก ำชับให้ผู้บริหำร ครู ทุกคนมีควำมตระหนัก
เข้ำร่วมประชุม 
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9. การประเมินผล 
 1. ประเมินผลระหว่ำงกำรประชุม โดยใช้วิธีกำรสังเกต และแบบสอบถำม 
           2. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้เข้ำใจรับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำของสพม.33 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำรและเต็มตำมศักยภำพ 
 

   (ลงชื่อ)                          ผู้เสนอโครงกำร    
        (นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์)         

            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ รักษำกำร 
                                            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             

   (ลงชื่อ)                  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                      (นำยกฤษ  ละมูลมอญ) 
  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

   (ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                    (นำยส ำเริง  บญุโต) 
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ คุณธรรมน ำองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำร  
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์  สพม.33     กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยสิรวิชญ์  แสนดี 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

   ตำมนโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งเน้นพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินชีวิต 
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฉ้อรำษฎร์บังหลวง ไม่โลภมำกและรู้จักพอ มีควำมเมตตำกรุณำ 
ควำมมีน้ ำใจ ควำมอ่อนโยน ควำมเสียสละ ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  กำรรู้จักให้อภัย  กำรรักษำเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของตน   สร้ำงระบบกำรสื่อสำรที่ดี ในองค์กร ลดควำมขัดแย้ง  ปรับปรุงกำรสื่อสำรสร้ำงกลไกกำร
เรียนรู้และกระบวนกำรสันติวิธี และสร้ำงวัฒนธรรมจิตสำธำรณะหรือจิตอำสำ อุดมกำรณ์เพ่ือนส่วนรวม พร้อม
ทั้งพฤติกรรมบริกำรที่ดีในองค์กรลดกำรร้องเรียน  ลดควำมขัดแย้งในองค์กร 

 
       ดังนั้น กำรปฎิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข และปฎิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น เป็นสิ่งที่ส ำคัญ
และจ ำเป็นมำกในกำรพัฒนำองค์กร ทั้งในด้ำนควำมรู้  ควำมสำมำรถ  คุณธรรม จริยธรรม  ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีควำมสุข คนส ำรำญ  งำนส ำเร็จ  โดยมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมส ำเร็จ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 33 จึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำน จึงได้
ท ำโครงกำรคุณธรรมน ำองค์กร เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรอย่ำง
ทั่วถึง เป็นมิตร และรวดเร็ว 
  
2. วัตถุประสงค์             

         
1. 

 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้บุคลำกรสำมำรถน ำหลักคุณธรรมจริยธรรม และมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ          
 กำรให้บริกำร 

2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของบุคลำกร  

 3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 60 คน 

เชิงคุณภาพ 
    ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
กับกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงำนและผู้มำใช้บริกำร  
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4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถานที ่ วันเดือนปี 

ด าเนินการ 
ด าเนินการ 
ไตรมาสที ่

1 กิจกรรม อบรมคุณธรรมเดือนละ 1 ครั้ง 
ระหว่ำงเวลำ 11.30 - 13.00 น.  
- นิมนต์พระมำฉันท์ภัตตำหำรเพล 1-3 รูป
พร้อมสนทนำธรรม เทศนำธรรม 
- เชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้กำรน ำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้
กับกำรปฏิบัติงำน 

สพม. 33 6 ธันวำคม 2561       
9 มกรำคม 2562       
6 กุมภำพันธ์ 2562     
6 มีนำคม 2562         
3 เมษำยน 2562 
1 พฤษภำคม 2562 
5 มิถุนำยน 2562 
3 กรกฏำคม 2562 
7 สิงหำคม 2562 
4 กันยำยน 2562 
 
 

1-4 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  50,000 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่ำวิทยำกร 1,200*3*10 = 36,000 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
 

50,000 36,000 
 

7,000 7,000 

     
     
     

รวมงบประมาณ 50,000 36,000 7,000 7,000 
(ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      บุคลำกรติดภำรกิจ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      แจ้งวันเวลำจัดกิจกรรมล่วงหน้ำ 
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8. การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

ร้อยละของบุคลำกร สพม. 
33  ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 
- ส ำรวจ 

 
แบบส ำรวจ 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้รับบริกำร มี
ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร 

 
 
ร้อยละ 100 

 
 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 

แบบสอบถำมควำมพึง
พอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกร สพม. 33 
                                   
       ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงกำร 
                                                           (นำยสิรวิชญ์  แสนดี) 
 
                           ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                                      (นำงสำวชูจิตร ชูทรงเดช) 

    
             ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                      (นำงปติมำ  กำญจนำกำศ) 

   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 

 
          ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                           (นำยส ำเริง   บุญโต) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ    สวนสวย โรงเรียนงำม 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ สพม.33  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
สนองมาตรฐานเขต  มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยสิรวิชญ์  แสนด ี
ลักษณะของโครงการ  โครงกำรประจ ำปี 2562 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)             
งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมเป็นงำนที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงำนต่ำง  ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ภำระงำนเกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม กำรจัดบรรยำกำศทั้งภำยในห้องเรียน
และภำยในโรงเรียนให้เกิดควำมร่มรื่น เป็นสัดส่วนสวยงำม ควำมสะอำด ควำมปลอดภัย และควำมสะดวก             
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 จึงได้จัดท ำโครงกำร               
สวนสวย โรงเรียนงำม เพ่ือให้กำรดูแลบ ำรุงรักษำ อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ            
ห้องบริกำร และบริบทสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน ให้ใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำตำมเกณ ฑ์ปริมำณและ                  
ตรงตำมมำตรฐำน และสรุปประเมินผลอย่ำงชัดเจน  

2.วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดบริบทและสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ/
ส ำนักงำนเขตให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

  2.2 เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรน ำแนวทำงไปจัดท ำ โครงกำรสวนสวย โรงเรียนงำม               
ในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตในแนวทำงเดียวกัน 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้จัดท ำแผนในกำรจัดท ำ โครงกำรสวนสวย โรงเรียนงำม              
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขต 
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3.เปา้หมาย 
  เชิงปริมาณ 
                      โรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 85 โรงเรียน 

  เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีบริบทที่สวยงำม  ภูมิทัศน์สดใส  ปลอดภัย  ไร้มลพิษ 

กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นปกติ  เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลำกรภำยในโรงเรียน 
เครือข่ำย ผู้ปกครอง และชุมชน จนก่อเกิดเป็นค่ำนิยมที่ดีงำมในองค์กรสืบไป 
 
 4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน     
   
ที ่ กิจกรรมหลัก วันเดือนปี ด าเนินการไตรมาสที่ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
พฤษภำคม 2562 3 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมสัมมนำผู้บริหำรหรือ
รองผู้บริหำรหรือครูฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เพื่อ
ชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร และหลักเกณฑ์กำร
ประเมิน 

พฤษภำคม 2562 3 

3 กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมกำรประเมิน
โครงกำรสวนสวย โรงเรียนงำม 

พฤษภำคม 2562 3 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเพ่ือประเมินผลโครงกำร กันยำยน 2562 4 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
  พฤษภำคม-กันยำยน 2562 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 
 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณจ ำนวน 20,000 บำท 

กิจกรรมหลักและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
25*80*1 

2,000   
 
2,000 
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กิจกรรมหลักและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมสัมมนำผู้บริหำร
หรือรองผู้บริหำรหรือครู ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไปเพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร และ
หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 
85+15*180*1  
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรมจ ำนวน 100 
เล่ม  

16,000  
 
 
 
 

 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมกำรประเมิน
โครงกำรสวนสวย โรงเรียนงำม 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
25*80*1 

2,000   
 
2,000 

 

 
 7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 สถำนศึกษำบำงแห่งอำจไม่ได้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำชี้แจงโครงกำร จึงขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 กรณีท่ีผู้ที่รับผิดชอบไม่สำมำรถเข้ำร่วมอบรมสัมมนำได้ ขอให้สถำนศึกษำส่งผู้แทนเข้ำร่วมอบรมแทน 
8. การวัดผลประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเข้ำ
ร่วมโครงกำรครบทุกโรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดผ่ำน
กำรประเมิน 

             
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 

 
กำรส ำรวจ 
 
 
 
กำรประเมินผล 

 
แบบส ำรวจ 
 
 
 
แบบประเมินผล 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3 3 มีบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อมที่สะอำด ร่มรื่น สวยงำม และเป็นระเบียบ สำมำรถบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
รวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเรียนรู้อย่ำงเพียงพอและตอบสนองต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ภำยใต้
มำตรกำรควำมปลอดภัยของโรงเรียน  
      

 
 ลงชื่อ                             ผู้รับผดิชอบโครงกำร 

                                              (นำยสิรวชิญ์    แสนดี) 
                                         นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 

 
              ลงชื่อ                       ผู้ตรวจสอบโครงกำร 

                                              (นำงสำวชูจริต ชูทรงเดช) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

 
             ลงชื่อ                   ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                    (นำงปตมิำ กำญจนำกำศ) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
 
                         ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                     (นำยส ำเริง   บุญโต )  
                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



        256                                                                                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ   ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.33     กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ             โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยสิรวิชญ์ แสนดี  
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร    

จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพียงพอต่อกำรใช้งำน กำรจัดระเบียบและ

สภำพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดสภำพกำรท ำงำนที่ดี         

มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำดควบคู่กันไปกับกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน เน้นกิจกรรม 5 ส สถำนที่ท ำงำนและสภำพแวดล้อมกำร

ท ำงำนสะอำด ปรำศจำกสิ่งสกปรก บุคลำกรมีสภำพกำย สภำพจิตใจดี มีระเบียบวินัย เพ่ิมประสิทธิภำพกำร

ปฎิบัติงำนและเพ่ิมคุณภำพ ในกำรบริกำรให้มีมำตรฐำน ช่วยพัฒนำจิตส ำนึกน ำไปสู่กำรบริหำรงำนที่มีคุณภำพ                  

และเกิดควำมรักในองค์กร สพม. 33  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อำคำรส ำนักงำนมีควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน 
2.2 เพ่ือให้มีสำธำรณูปโภคเพียงพอต่อควำมต้องกำร มีควำมสะอำด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
2.3 เพ่ือให้ สพม. 33 เป็นส ำนักงำนน่ำอยู่ มีสภำพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้สุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี 

สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
2.4 เพ่ือบุคลำกรได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน ท ำงำนเป็นทีม เกิดควำมรักหวงแหนในทรัพยำกร ใช้ทรัพยำกร

อย่ำงรู้คุณค่ำ  
2.5 เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนจิตอำสำ ร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ Big Cleaningday กิจกรรม 

5 ส. และรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2.6 เพ่ือรักษำมำตรฐำนในกำรเป็นองค์กรปลอดโฟม 100% 
2.7 เพ่ือให้หน่วยงำนมีภำพลักษณ์ที่ดี และเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำปรับปรุงมำตรฐำนไปสู่ระบบ 

คุณภำพต่ำง ๆ 
2.8 เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ส่งผลให้

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในงำนบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เพ่ิมข้ึน 
2.9 เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน คุณภำพชีวิตของเจ้ำหน้ำที่ และ

เสริมสร้ำงให้มีกำรท ำงำนเป็นทีม  
 



        257                                                                                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. เป้าหมาย 
เจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่ม/หน่วยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 ร่วมมือกันด ำเนินกิจกรรม  

3.1 เชิงปริมาณ 
 1) บุคลำกรทุกคนได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน 
 2) สพม. 33 มีกิจกรรม Big cleaning อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 1. กิจกรรมที่ 1 ด ำเนินกำรตลอดปีงบประมำณ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 
 2. กิจกรรมที่ 2 ด ำเนินกำรวันที ่20 มีนำคม 2561 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 
 3. กิจกรรมที่ 3 ด ำเนินกำร วันพุธสัปดำห์แรกของเดือน ทุกเดือน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 33 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก สถำนที่ วันเดือนปี 

ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 

1. กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงบริบทอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค 
และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมสะดวก สะอำด สร้ำงสุขภำวะที่ดี
ต่อผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำขอรับบริกำร 
 
 

สพม. 33 1 ตุลำคม  
2561 -     

30 กันยำยน 
2562 

1-4 

2. กิจกรรมที่ 2 Big Cleaning Day โดยบุคลำกร สพม. 33 
ทุกคน ท ำควำมสะอำดบริเวณท้ังภำยนอกและภำยในอำคำร
ส ำนักงำน 
 

สพม. 33 20 มีนำคม 
2562 

2 

3. กิจกรรมที่ 3 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดปริมำณขยะที่
เกิดจำกถุงพลำสติก สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรงดใช้โฟม
บรรจุอำหำร 100% 
 

สพม. 33 ตลอด
ปีงบประมำณ 

2562 

1-4 
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6. งบประมาณ   จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวนเงิน 60,000  บำท   
   (หกหมื่นบำทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียดในกำร
ใช้งบประมำณ 

 
งบประมำณท่ีใช้ 

เงินงบประมำณ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้

สอย 
ค่ำวัสดุ 

  60,000    
1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์   - - 36,000 
2 ค่ำสื่อรณรงค์ต่ำง ๆ    24,000  

รวม  - - 60,000 
(ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1.วัสดุอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำนมีจ ำนวนไม่เพียงพอ 
 2.เจ้ำหน้ำบำงส่วนยังขำดจิตส ำนึกในกำรประหยัดพลังงำน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1.จัดหำอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน ให้พร้อมและเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
 2.หำเวลำว่ำงตรงกันในกำรท ำกิจกรรม 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนใน สพม.33 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร
และสำมำรถปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง 
2.ร้อยละผู้รับบริกำรพึง
พอใจต่อบริบทและ
ภำพลักษณ์องค์กร 
3.ระดับคุณภำพสถำนที่
ท ำงำนมีควำมเป็นระเบียบ
ร้อยร้อย ผู้บริหำรพึงพอใจ 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

ดีมำก 

8.1 หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝ่ำย ตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติงำน บันทึกสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
8.2 ประเมินผลควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
 
8.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่พร้อมภำพถ่ำยก่อน – หลัง
ท ำกิจกรรม  เสนอ ผอ.สพม.33 

กำรสังเกต 
 
 
 
 
 
แบบประเมินควำมพึง
พอใจ 
 
กำรรำยงำนผล 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีควำมสำมัคคี ร่วมมือร่วมใจในกำร

ด ำเนินกิจกรรม อย่ำงต่อเนื่อง และมีสุขนิสัยที่ดีในกำรปฏิบัติงำน  ส่งผลให้ด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วง 
9.2 อำคำร  สถำนที่ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 สะอำด มีควำมเป็น

ระเบียบ   เรียบร้อย  บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมเหมำะสมเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
9.3 ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ  เขต 33  เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงำน 
9.4 เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร สพม.33 สำมำรถมำรถแยกขยะได้อย่ำงถูกต้อง และ ประกำศ สพม.33 เป็น

เขตปลอดโฟม 100%  
                                                          ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงกำร 

                                         (นำยสิรวชิญ์  แสนดี) 
                                         นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 

                                                 
                                                   ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                                         (นำงสำวชูจิตร ชูทรงเดช) 
                                           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

 
                                                   ลงชื่อ................... ...............................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                                     (นำงปติมำ   กำญจนำกำศ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 
                                              

                                                   ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                          (นำยส ำเริง  บุญโต)    

                                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการที่รองรับงบประมาณ  สพฐ. 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
ประเด็นกลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจาย
อ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวำคม 2561 – มกรำคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
1.นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์  เบอร์โทรศัพท์  08 1600 0027 Email: touangrat475@gmail.com 
2.นำงนำถสุดำ  จินดำศรี        เบอร์โทรศัพท์  08 9848 0524 Email: nadsudajin@gmail.com 
 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545    
มำตรำ 9 (3) ได้ก ำหนดกำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักที่ส ำคัญข้อหนึ่ง คือ  
มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
โดยมำตรำ 31 ให้กระทรวงมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ก ำหนดนโยบำย แผน 
และมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสำธำรณชน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
และออกประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำและกฎกระทรวงดังกล่ำว ประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษเพ่ือเป็ นหลัก 
ในกำรเทียบเคียงส ำหรับสถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรพัฒนำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน  คือ 1) มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของ
ผู้เรียน 2) มำตรฐำนกรับวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และ ๓) มำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งเป็นกำรปรับมำตรฐำนที่ประกำศใช้ภำยใต้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ที่ให้ใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับสถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงออกประกำศเรื่องแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2561 และเอกสำรแนวทำงกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไป
ตำมแนวทำงที่ก ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

แนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2561 และกำรให้ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคุณภำพ (ก ำลังพัฒนำ, ปำนกลำง, 
ดี, ดีเลิศ และ ยอดเยี่ยม) โดยสถำนศึกษำประเมินตนเองในลักษณะกำรประเมินแบบองค์รวม เน้นกำรประเมิน
ที่มีข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ มีกำรบรรยำยคุณภำพตำมสภำพที่เป็นจริง โดยอำศัยหลักฐำน/ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมำณและคุณภำพควบคู่กัน หลังกำรประเมินตนเองสถำนศึกษำต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  (Self-
Assessment Report : SAR) ส่งต้นสังกัด โดยสถำนศึกษำสำมำรถน ำเสนอและจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองให้สอดคล้องกับบริบท สภำพ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ มุ่งเน้นให้ตอบค ำถำม 3 ข้อ ตำม
นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร คือ 1) คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพใด 2) 
สถำนศึกษำรู้ได้อย่ำงไรว่ำตนเองมีคุณภำพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์อะไรบ้ำงที่จะ
สนับสนุน และ 3) สถำนศึกษำมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำให้ดีขึ้นต่อไปอย่ำงไร 

ทั้งนี้ สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จ ำเป็นต้องได้รับ
กำรสื่อสำร ประชุม สัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำในกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดได้อย่ำง
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเพ่ือเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ใน
ปีงบประมำณ 2562 – 2563  
       ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จึงได้จัดท ำ “โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2562”เพ่ือขับเคลื่อนและมุ่งพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งมีประสิทธิภำพและมีประสิ ทธิผล เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 สถำนศึกษำพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
มีคุณภำพระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ   

2. เพ่ือเตรียมสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
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3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
        1. สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะน ำกำร
ด ำเนินงำนกำรประเมินมำตรฐำน และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำนวน 85 โรง  
จำกต้นสังกัด 

2. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  
เชิงคุณภาพ 

 1. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. สถำนศึกษำเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในโครงกำร สถำนที่ 
วันเดือนปี 
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 

1 กิจกรรมที่ 1  กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ 
ช่วยเหลือ และแนะน ำกำรด ำเนินงำนกำรประเมิน
มำตรฐำน และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  
1) จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ทบทวนควำมเคลื่อนไหวและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และ
แนะน ำกำรด ำเนินงำนกำรประเมินมำตรฐำน และกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

 
 
 
 

ตุลำคม 
2561 

 
 

พฤศจิกำยน 
2561 ถึง 
มีนำคม 
2562 

1 - 2 

2 กิจกรรมที่ 2  ทบทวนกำรด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 และเตรียมรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
โดยประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 

โรงเรียนใน
สังกัด 

85 แห่ง 

ธันวำคม
2561ถึง 
มกรำคม 
2562 

1 - 2 

3 กิจกรรมที่ 3 : กำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ (SAR) 
 

โดยการ 

สพม.33  
 
 

30 เมษำยน 

3 
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ที ่ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในโครงกำร สถำนที่ 
วันเดือนปี 
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 

1. สถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ให้ต้นสังกัดภำยในก ำหนด 
2. ต้นสังกัดสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ (SAR) 

2562 
พฤษภำคม 

2562 

6. งบประมาณ 
 จ ำนวน  177,535 บำท (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 

รำยละเอียดดังนี้ : 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้
ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะน ำกำรด ำเนินงำน
กำรประเมินมำตรฐำน และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
1) จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และทบทวนควำมเคลื่อนไหวและแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ 
ช่วยเหลือ และแนะน ำกำรด ำเนินงำนกำร
ประเมินมำตรฐำน และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมฯ  
และพนักงำนขับรถ จ ำนวน 32 คน ( 4 ทีม ๆ 
ละ 8 คน) คนละ 120 บำท/วัน จ ำนวน 22 วัน 
2.2 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง 
จ ำนวน 4 คัน 4 ทีม ถัวจ่ำยโรงเรียนละ 500 
บำท/85โรงเรียน 

126,980 
 
 
 
- 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

84,480 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

42,500 

กิจกรรมที่ 2 ทบทวนกำรด ำเนินกำรตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ.2561 และเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพ

36,675   
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ภำยนอกรอบสี่ โดยประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน 200 คน (ผู้บริหำร/ครูผู้รับผิดชอบงำน
ประกันโรงเรียนละ 2 คนรวม 170 คน/ผอ./รอง
ผอ.เขต 3 คน/ศึกษำนิเทศก์ 11 คน/ผอ.กลุ่ม 8 
คน/คณะท ำงำน 8 คน) มื้อละ 60 บำท  
จ ำนวน 1 มื้อ 
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 200 คน  มื้อละ 30 บำท จ ำนวน 2 มื้อ 
2.3 ค่ำเอกสำร  จ ำนวน 195 เล่ม เล่มละ65บำท 

 
12,000 

 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,675 
กิจกรรมที่ 3 : กำรสังเครำะห์รำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) 
3.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำ
ปกติ จ ำนวน 7 คน (วันปกติ 5 วัน/
วันหยุดรำชกำร 2 วัน) 
3.2 ค่ำเอกสำรรำยงำนกำรสังเครำะห์รำยงำน
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) 
จ ำนวน 5 เล่ม เล่มละ 200 บำท 

13,880  
 

12,880 
 

  
 
 
 
 

1,000 

รวมงบประมำณ 177,535 12,880 108,480 56,175 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
กำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ขำดควำมต่อเนื่อง และไม่เป็น

วัฒนธรรมกำรท ำงำนปกติ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะน ำ ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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8. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ   ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1) ร้อยละของสถำนศึกษำ
ในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม ให้
ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ 
แนะน ำ ประเมินผล กำร
ด ำเนินงำนตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 
2) ร้อยละของสถำนศึกษำ
มีควำมพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ 

 
100 

 

 

 

 

 

100 

 
กำรนิเทศ ก ำกับ 

ติดตำมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

วิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมฯ 

 

 
แบบนิเทศ ก ำกับ 

ติดตำมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 

ก ำกับ ติดตำมฯ 
 

ผลลัพธ์ 
1) สถำนศึกษำมีระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน 
และด ำเนินงำนตำมระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ 
2) สถำนศึกษำมีควำม
พร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ระดับดีข้ึนไป 

ทุกแห่ง 
 
 
 

ระดับดีข้ึนไป 
ทุกแห่ง 

 
วิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 

ก ำกับ ติดตำมฯ  
 
 
 

วิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมฯ  

 
แบบสรุปผลกำร

วิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมฯ 

 
 

แบบสรุปผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 

ก ำกับ ติดตำมฯ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง  มีกำรประเมินคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ  

ได้รับกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ  และมีควำมพร้อมสถำนศึกษำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

                                             ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงกำร 
                                                      (นำงตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์) 

        ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงกำร 
                                                         (นำงนำถสุดำ  จินดำศรี) 
 
         ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                            (นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
                                ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
        ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                             (นำยส ำเริง  บุญโต) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงกำร          นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                     โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

สนองนโยบำยสพฐ.      นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สนองนโยบำย สพฐ.     ข้อ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม.33  ข้อที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ        

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงพชรพรรณ  ด่ำนวิไล , นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์ 

ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง         

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1  ตุลำคม  2561 – 30  กันยำยน  2562 

1. หลักการและเหตุผล               

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีภำรกิจหลักส ำคัญคือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำใน

สังกัด ให้บังเกิดผลบรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยกำรระดมสรรพก ำลังจำกบุคลำกรทุก

ฝ่ำย ทุกงำนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร

ซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรบริหำรงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตลอดทั้งกำรน ำนโยบำยต่ำง ๆ จำกหน่วย

เหนือลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม บรรลุผลตำมเป้ำหมำยอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่

ก ำหนด กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนกำรพัฒนำ

คุณภำพงำนวิชำกำรโดยตรง ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน กำร

พัฒนำคุณภำพงำนกำรศึกษำอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรให้กำรพัฒนำคุณภำพงำน

วิชำกำรภำยในโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตั้งแต่ปีงบประมำณ  2558 -2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำระบบกำร

นิเทศภำยในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในองค์กร โดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำร

เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยก ำหนดกำรนิเทศไว้ 3 ระดับ คือ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรอง

ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องตำมภำระงำน

ต่ำง ๆ  

ระดับสหวิทยาเขต ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือครูผู้นิเทศภำยในสหวิทยำเขต ที่

ได้รับแต่งตั้ง ฯ   

ระดับสถานศึกษา ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหำรและครูผู้นิเทศภำยในสถำนศึกษำที่ได้รับแต่งตั้งฯ   
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ในปีงบประมำณ 2562 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เป็นกำรนิเทศ ติดตำมงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร

และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สอดคล้องตำมกลยุทธ์ และขับเคลื่อนงำนด้ำน

กำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำร เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) ในกำรรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท ำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหำรกำรศึกษำ

บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมควำมสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตรที่มีวิสัยทัศน์     คุณค่ำ เป้ำหมำยและภำรกิจร่วมกัน โดย

ท ำงำนร่วมกันแบบทีม เรียนรู้โดยครูเป็นผู้น ำร่วมกันและผู้บริหำรเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่กำรเรียนรู้และพัฒนำ

วิชำชีพเปลี่ยนแปลงคุณภำพตนเองสู่คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมส ำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน

เป็นส ำคัญและควำมสุขของกำรท ำงำนร่วมกันของสมำชิกอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร กำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะ

กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนกำรเปิด  ชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นกระบวนกำรที่ยึดหลักกำรมี

ส่วนร่วมในกำรร่วมวำงแผนโดยครูผู้สอนร่วมกันท ำแผนกำรสอน สังเกตกำรสอนและร่วมกันวิพำกษ์เพ่ือพัฒนำ

และปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้    ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้

บรรลุตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่หลักสูตรก ำหนด ดังนั้น  เพ่ือให้กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำและระบบกำรนิเทศภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง บรรลุตำม

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จึงได้ก ำหนดกิจกรรมในกำร

ขับเคลื่อนกำรนิเทศกำรศึกษำตำมแนวทำงและวิธีกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

           เขต 33 อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 2. เพ่ือนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในของ  

            สถำนศึกษำ  

 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   

และพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

 4. เพ่ือยกย่องผลงำนและเชิดชูเกียรติครูมืออำชีพสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จ ำนวน 85 โรง ได้รับกำร  

   นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียน  
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2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33   

    ได้รับกำรพัฒนำตำมำตรฐำนวิชำชีพ 

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ได้รับ

กำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูมืออำชีพและมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 

   เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

และมีระบบกำรนิเทศภำยในที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องกับบริบทและควำม

ต้องกำรของบุคลำกรในโรงเรียนและสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถน ำสู่กำร

ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและบรรลุผลตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูมืออำชีพและมีควำมเป็นเลิศด้ำน

วิชำกำร 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

      กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2562 ก ำหนดขอบข่ำยกำรนิเทศตำม

กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมภำรกิจ ดังนี้ 

     4.1 นิเทศ ติดตำม งำนตำมนโยบำย 

     4.2 นิเทศ ติดตำม งำนมำตรฐำนกำรมัธยมศึกษำ 

     4.3 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำรำยละเอียดภำระงำนตำมขอบข่ำย       
กำรนิเทศ ติดตำม 

พฤศจิกำยน 2561 นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล
นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
และศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

2 จัดท ำแผนกำรนิเทศ 
- ก ำหนดขอบข่ำยงำนที่จะนิเทศแต่ละครั้ง 
- จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศติดตำม 
- จัดท ำสื่อกำรนิเทศติดตำม/สื่อนิเทศทำงไกล 
- จัดท ำปฏิทินกำรนิเทศ   
- แต่งตั้งคณะผู้นิเทศ 

พฤศจิกำยน 
- 

ธันวำคม 2561 

นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล
นำยชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
และศึกษำนิเทศก์ทุกคน 

3 ด ำเนินกำรนิเทศตำมปฏิทินกำรนิเทศ ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำร 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

สิงหำคม 2562 ผู้นิเทศ ติดตำม 

 

4 สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศติดตำม กันยำยน  2562 คณะกรรมกำร 

ผู้นิเทศติดตำม 

และคณะท ำงำน 

5. งบประมาณ จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562       

    จ ำนวน  250,000 บำท (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท ำรำยละเอียดภำระงำน 

ตำมขอบข่ำยกำรนิเทศ ติดตำม 

- ค่ำจัดท ำเอกสำร 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

 

20,000 

2 จัดท ำแผนกำรนิเทศ 
- ค่ำจัดท ำเอกสำร 

 

- 

 

- 

 

30,000 

 

- 

 

30,000 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำกำรนิเทศภำยใน   
เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเปิดชั้น
เรียน (Lesson Study) 
-ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุม  

- - 20,000  20,000 

4 ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตำม
แผน 2 ครั้ง(ภำคเรียนละ 1 ครั้ง) 
4.1 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้นิเทศ
ระดับเขตพ้ืนที่ 
   1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงส ำหรับผู้นิเทศ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

 

 

 

- 

 

 

 

 

60,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

120,000 

 



        272                                                                                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   1.2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถ
รำชกำรส ำหรับผู้นิเทศระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

60,000 

5 กำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรนิเทศ 
วิธีกำรปฏิบัติที่ดี (BEST 
PRACTICE ) ด้ำนกำรพัฒนำ 
ระบบกำรนิเทศภำยใน 
-ค่ำจัดท ำโล่และเกียรติบัตร 
-ค่ำวัสดุในกำรด ำเนินงำน 

 30,000 20,000  50,000 

6 สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ
ติดตำม 
-ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำนกำร
นิเทศ  

  

 

 

 

10,000 

  

10,000 

 

รวมทั้งสิ้น - 150,000 100,000 - 250,000 

หมายเหตุ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

6. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้  

1.มีแผนกำรนิเทศ  
ติดตำมท่ีครอบคลุมตำม
ภำระงำน 

ร้อยละ 100 ประเมินแผนกำรนิเทศ ติดตำม แบบประเมินแผนกำร
นิเทศ 

2.โรงเรียนมีกิจกรรม 
ร่องรอย หลักฐำนกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 100 1. ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรด ำเนินงำน 
2.สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

1.แบบตรวจสอบเอกสำร 
2.แบบสัมภำษณ์ 

3.โรงเรียนทุกโรงมีระบบ
กำรนิเทศภำยในที่ดี
สอดคล้องกับบริบทและ
ควำมต้องกำรของ 

ร้อยละ 100 1. ตรวจสอบเอกสำรกำรนิเทศ
ภำยใน 
2. สอบถำมผู้เกี่ยวข้อง 
3. คัดเลือกวิธีกำรปฏิบัติที่ดี

1. แบบตรวจสอบเอกสำร 
2. แบบสอบถำม
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้  

บุคลำกรในโรงเรียน (BEST PRACTICE ) 
4.ครูมีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนและตัวชี้วัดตำม
หลักสูตรและน ำไปใช้สอน
ได้จริง 

ร้อยละ 100 1. ประเมินแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
2. สังเกตกำรสอน 

1.แบบประเมินแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
2.แบบสังเกตกำรสอน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มข้ึน 

           7.2  โรงเรียนมีระบบกำรนิเทศที่ยั่งยืนและวิธีกำรปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICE ) 

           7.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีนวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ 

                               

 ลงชื่อ                          ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงกำร 
        (นำยชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์)                              (นำงพชรพรรณ ด่ำนวิไล ) 
       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                            ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                     
                                     
      ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยวัชรำ  สำมำลย์) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                                                                                      

 
        ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงกำร 

(นำยส ำเริง  บุญโต) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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โครงการ                    ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล        
สนองกลยุทธ์ สพฐ. :      นโยบำยข้อที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ สพม.33 :  ข้อ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ           โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์   นำยรวิชญุฒม์  ทองแม้น เบอร์โทรศัพท์  09 3512 9036 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนสู่ 

มำตรฐำนสำกล เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรเร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพเทียบเท่ำสำกล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ ๓ ประกำร
คือ 1. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก 2. เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และ 
3. เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรด้วยระบบคุณภำพ ให้ตอบโจทย์กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ี 2 คือ นักเรียน 

มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร สื่อสำรได้สองภำษำ ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก  โดยใช้นวัตกรรมหลัก 2 ประกำร ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล และกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ซึ่งมีกำรจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องนั้น  โดยที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 85 โรง จ ำแนกเป็นโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล รุ่นที่ 1(4 โรง) รุ่นที่ 2 
(2โรง) และในกำรศึกษำ 2561 มีรุ่นที่ 3 (25 โรง) ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนและพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

 ด้วยเหตุผลและควำมส ำคัญดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล  ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำรเร่งรัด
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำทุกโรงในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ มีประสิทธิผลและได้รับกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนสู่
มำตรฐำนสำกล   
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนที่เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

  2.2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ 

คุณภำพ และโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินตำมเกณฑ์ ScQA และ OBECQA ผ่ำนกำรประเมินและได้รับรำงวัล 

 

3.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนที่เทียบเคียงมำตรฐำนสำกลและบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โดยเฉพำะโรงเรียนที่เข้ำร่วม 
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โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพ 

เป็นพลโลก มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และใช้กำรบริหำรงำนด้วยระบบคุณภำพ    
4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก สถำนที่ วันเดือนปี

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร
ไตรมำศที่ 

1 สัมมนำและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพส ำหรับ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 

ณ โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

พ.ย.-ธ.ค.61 1 

2 ประชุมปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรสอนและกำร
บริหำรด้วยระบบคุณภำพ 

สพม.33 ม.ค.-มี.ค.62 2 

3 นิเทศ ติดตำม และประเมิน (โดยคณะกรรมกำร ที่เขต และ 
สพฐ.ตั้ง) กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

สพม.33 ม.ค.-ก.ย.62 2-4 

5.งบประมาณ  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
      งบประมำณท้ังสิ้น จ ำนวน 30,000 บำท  (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปีงบพ.ศ.2562) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนำและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
คณะท ำงำน (15คน) 
1.ค่ำวัสดุในกำรส ำเนำเอกสำร 
2.ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม(คนละ180บำท) 

5,000 
 

2,300 
2,700 

 
 
 
 

 
 
 

2,700 

 
 

2,300 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนแนว
ทำงกำรสอนและกำรบริหำรด้วยระบบคุณภำพ(1วัน)
ผู้เข้ำร่วม(90คน)/คณะท ำงำน(10คน)รวม100คน  
1.ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม(คนละ180บำท) 
2.ค่ำวัสดุในกำรส ำเนำเอกสำรประชุมปฏิบัติกำร 

19,000 
 
 

18,000 
1,000 

 
 
 
 

 

 
 
 

18,000 
 

 
 
 
 

1,000 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และประเมินตำม
โครงกำรฯ และสรุปผลนิเทศ (คณะท ำงำน 10 คน)  
1.ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำพำหนะ 

6,000 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 
 

 
 
 

รวมงบประมาณ 30,000 6,000 20,700 3,300 
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6.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
     ผู้ด ำเนินงำนระดับโรงเรียน มีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนขณะด ำเนินงำนขับเคลื่อน และกำรก ำกับ

ติดตำมของกำรด ำเนินงำนไม่ทั่วถึง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้สำรสนเทศจำกกำรสังเครำะห์งำน

และกำรติดตำม เพ่ือกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำร 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนที่เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และ 

มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 
และกำรนิเทศ 

แบบติดตำม 
แบบนิเทศ 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ที่เทียบเคียงมำตรฐำนสำกลและบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โดยเฉพำะโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

โรงเรียนมำตรฐำนสำกลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  8.2 โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็น 

พลโลก และบริหำรงำนด้วยระบบคุณภำพ  
 
              ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงกำร 
                                                  (นำยรวิชญุฒม์   ทองแม้น) 
                              ศึกษำนิเทศก์ 

    ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                    (นำยวชัรำ   สำมำลย์) 
                          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                   (นำยกฤษ   ละมูลมอญ) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                   (นำยส ำเริง    บญุโต) 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
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ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต 
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33   ได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ   ดังนี้ 
 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33    ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
พ.ศ. 2561   เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ  พันธกิจ  กลยุทธ์  จุดเน้น ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

1. งบประมาณในการบริหารส านักงาน   ค่าสาธารณูปโภค   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนในสังกัด  ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์    ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ตามแนวทางวิสัยทัศน์ประเทศไทย    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  และนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
 2. สถานศึกษา  องค์คณะในส านักงานเขตพ้ืนที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. ก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
                4.ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

                5. ขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) 

                    คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS” 
                    คุณลักษณะของครู สพม.33        (SMART TEACHERS)   :    “KRUDEE” 
                    คุณลักษณะของบุคลากร สพม.33  (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
                    คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33  (SMART STUDENTS)   :  “DEKSAREN” 
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                6. การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สพม.33 โดยใช้ TPS Model  

                7. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล 

                8. บริหารจัดการโดยยึดหลักการส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา    

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นการพัฒนาและ
เป้าหมายการให้บริการ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง  
พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
 3. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 4. การสร้างความตระหนักในหน้าที่ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 
 5. การน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการก าหนด  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 8. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่
สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9. น าผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
 
 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณค านึงถึงความคุ้มค่า  คุ้มทุน  ประหยัด  และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และด าเนินการด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

                                                        ที ่481 /๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
-------------------------- 

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  ตำมกรอบกำรจัดสรรงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
จัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือด ำเนินกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  จึงก ำหนดจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕62 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕62 ส ำหรับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำร/กิจกรรม  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  
กลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และแก้ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรดังกล่ำว  ดังต่อไปนี้ 

ที่ปรึกษา            
 1. นำยส ำเริง  บุญโต     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ 

2. นำยกฤษ  ละมูลมอญ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ 
 3. นำงปติมำ  กำญจนำกำศ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  32  
                                             ปฏิบัติรำชกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

4. ประธำนสหวิทยำเขตทุกสหวิทยำเขต                                  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๑. นำยส ำเริง  บุญโต                  ประธำนคณะกรรมกำร 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓   
 2. นำยกฤษ  ละมูลมอญ                  คณะกรรมกำร 
              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ 
 3. นำงปติมำ  กำญจนำกำศ                                                   คณะกรรมกำร 
              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  32  
              ปฏิบัติรำชกำรรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33          



 
 
 
         4. นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ              คณะกรรมกำร
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                      
          5. นำยสนอง  สินโพธิ์                                                                              คณะกรรมกำร      
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                                 

6. นำงลัดดำวัลย์  เพ่งเล็งดี                คณะกรรมกำร     
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
7. นำงสำวชูจิตร ชูทรงเดช                คณะกรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร            

  8. นำยวัชรำ  สำมำลย์                   คณะกรรมกำร 
               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                    

9. นำยเสนอ ประพันธ์              คณะกรรมกำร 
     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
10. นำงปำริชำต เสียงสนั่น              คณะกรรมกำร 

                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร                 

11. นำงปฤษณำ  อรรถเวทนิ                                        คณะกรรมกำร 
                 นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฏหมำยและคดี 

12. นำงสำวลัดดำวัลย์  ไชยยำ             คณะกรรมกำร 

          นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                       
 13. นำงปำณิศำ  นิเลิศรัมย์                 คณะกรรมกำร 
       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

14.นำงสำวณัฐชุตำ ศรีแก้ว                               คณะกรรมกำร 
     พนักงำนรำชกำร                   
15. นำงนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์                  คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร             

       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   
                 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
       ๑6. นำงจุไรภรณ์   สิริไสย                        คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            

 มีหน้าที ่  

๑.วิเครำะห์โครงกำรที่แต่ละกลุ่มภำรกิจน ำเสนอมำว่ำ มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย 
ทุกระดับหรือไม่ แล้วพิจำรณำจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน 

๒. จัดสรรงบประมำณให้แต่ละโครงกำรตำมควำมเหมำะสมตำมภำระควำมจ ำเป็นของเขตพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินกำรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

๓. จัดเตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕62 ของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ตำมนโยบำยรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   



 
 

๔. จัดท ำรำยละเอียดเอกสำรฉบับร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕62  
และตรวจสอบควำมถูกต้องให้แล้วเสร็จอย่ำงมีคุณภำพ 

คณะกรรมการสรุปรวบรวม จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
๑. นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
                                                                                                 ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำงปำณิศำ  นิเลิศรัมย์     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                      คณะท ำงำน 
3. นำงสำวณัฐชุตำ ศรีแก้ว   พนักงำนรำชกำร                             คณะท ำงำน                   
4. นำงจุไรภรณ์ สิริไสย        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

  ทั้งนี้   ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร   หำกมีปัญหำใด ๆ เกิดขึ้น  ให้รีบรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต๓๓ โดยด่วน  เพ่ือจะได้เร่งแก้ไขต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕61 
 

                        
               (นำยส ำเริง บุญโต)  

                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


