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คำนำ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพศึกษา  โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580),  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  (พ.ศ.2561–2580) , แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) , 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) , แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563-2565) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยาย
โอกาสทางการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี  มีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด กิจกรรม 
โครงการ งบประมาณและการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะบรรลุตาม
เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้  ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ รว่มพัฒนา
และร่วมระดมสรรพกำลังในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดและนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
ตามมิติการบริหารราชการ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 
หวังว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพ้ืนที่ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 สำนักสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถ.นารายณ์มหาราช 
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน มีนักเรียน รวมทั ้งสิ ้น 21,329 คน  ในการกำหนด            
ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

วิสัยทัศน ์(Vision)   
องค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย    
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างทั ่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ มีเครือข่าย     
ทางวิชาการในการยกระดับคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategic Issues) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

“คุณภาพคูคุ่ณธรรม รว่มทีมพัฒนา จิตอาสาบริการ” 



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

3 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564  กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีดังนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน     

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  

10.  ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา  

11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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 สภาพทั่วไปจงัหวัดลพบุรี 
2.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 

   จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี มีระยะทางห่างจาก 
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟ ประมาณ 133 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

• ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดเพชรบูรณ์    
• ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดสระบุรี  
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี 
• ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 
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 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดลพบุรี จากรายงานการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน 2532 
สามารถแบงตามธรณีสัณฐาน ไดดังนี้ 
   1) ที่ราบน้ำทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ำใหญในฤดนู้ำหลากแตละป 
น้ำจากแมน้ำลําคลองจะไหลทวมบริเวณนี้แลวจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกป ทําใหเกิดมีสภาพ 
เปนที่ราบมีความลาดเทนอยกวารอยละ 1 พ้ืนที่กวางใหญอยูในอําเภอทาวุง บานหมี่และอําเภอเมืองลพบุรี 
พ้ืนที่บริเวณนี้จะสูงกวาระดับน้ำทะเล 2 - 20 เมตร สวนการทับถมของตะกอนใหมจากแมน้ำปาสักจะทําให 
เกิดเปนที่ราบลุมเปนแนวแคบ ๆ ตามความยาวของแมน้ำ ซึ่งไหลผานอาณาเขตอําเภอชัยบาดาล และอําเภอ 
พัฒนานิคม จากทิศเหนือลงทิศใต ที่ราบลุมบริเวณนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 25 - 60 เมตร 
บริเวณพ้ืนที่ราบลุมนี้ถูกใชประโยชนในการทํานาสวนใหญและไดผลดี 
   2) ลานตะพักน้ำกลางเกากลางใหมรวมทั้งเนินตะกอนรูปพัด สวนใหญพบเกิดอยูติดตอกับ 
ที่ราบน้ำทวมถึง ลักษณะสภาพสวนใหญเปนพื้นที่ราบเรียบมีความลาดเทนอยกวารอยละ 1 พบเปนบริเวณกวาง  
ในเขตอําเภอบานหมี่อําเภอเมืองลพบุรี และอําเภอโคกสําโรง โดยจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  
8 - 20 เมตร สําหรับเนินตะกอนรูปพัด พบเกิดเปนสวนนอยและมักอยูบริเวณเชิงเขาการใชประโยชนที่ดิน 
บริเวณเหลานี้สวนใหญใชทํานาซึ่งใหผลผลิตอยูในเกณฑดี 
   3) ลานตะพักน้ำเกา เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ำที่มาทับถมกันนานแลวโดย 
แบงเปนลานตะพักน้ำระดับต่ําซึ่งอยูสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 20 - 50 เมตร และลานตะพักน้ำระดับสูง 
ซี่งอยูสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 50 - 70 เมตร ลานตะพักน้ำระดับต่ำสวนใหญพบอยูติดตอกับลาน 
ตะพักน้ำกลางเกากลางใหม มีความลาดเทนอยกวารอยละ 1 และพบเปนบริเวณเล็กนอย ในเขตอําเภอ 
โคกสําโรง และอําเภอพัฒนานิคม ใชประโยชนในการทํานาเปนสวนใหญ ใหผลผลิตคอนคางต่ำ สวน            
ลานตะพักน้ำระดับสูงมีพ้ืนที่ติดตอและสูงขึ้นมาจากลานตะพักน้ำระดับต่ํา สภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นใหญ  
มีความลาดเทรอยละ 2 - 8 พบเปนบริเวณเล็กนอยในเขตอําเภอโคกสําโรงและอําเภอพัฒนานิคม 
ใชประโยชนในการทําไร 
   4) พื้นผิวที่ถูกกัดกรอนและเนินเขา พ้ืนที่เปนลูกคลื่นสวนใหญมีความลาดเทประมาณ              
รอยละ2 - 16 สภาพภูมิประเทศแบบนี้จะพบเปนบริเวณกวางในเขตอําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม             
อําเภอโคกสําโรงและทางดานทิศตะวันออกของอําเภอเมืองลพบุรี สวนใหญที่ดินจะใชประโยชนในการปลูกพืชไร 
   5) ภูเขา พ้ืนที่บริเวณนี้เกิดจากการโคงตัวและการยุบตัวของผิวโลก ทําใหมีระดับความสูงต่ำ 
ตางกันมากมีความลาดเทมากกวารอยละ 16 และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100 - 750 เมตร 
พบอยูกระจัดกระจายในอําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม อําเภอโคกสําโรงและทางดานทิศตะวันออกของ 
อําเภอเมืองลพบุรี สวนใหญไมไดทํากสิกรรม บริเวณนี้เปนที่ลาดชันเชิงซอน กลาวโดยสรุป สภาพภูมิประเทศ 
ของจังหวัดลพบุรี อาจแบงไดเปน 2 บริเวณ คือ บริเวณพ้ืนที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ทาง 
ทิศตะวันออกของอําเภอเมืองลพบุรีบางสวน ดานตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอบานหมี่ ดานเหนือและดานใต
ของอําเภอโคกสําโรง พื้นที่เกือบทั้งหมดของอําเภอสระโบสถ อําเภอโคกเจริญ อําเภอทาหลวง อําเภอชัยบาดาล
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และอําเภอพัฒนานิคม คิดเปนพื้นที่ประมาณ รอยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมดและอีกบริเวณหนึ่งเปนพื้นที่ราบลุม 
ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอทาวุงอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองลพบุรี บางสวนของอําเภอบานหมี่และอําเภอ    
โคกสําโรง คิดเปนพื้นที่ประมาณ รอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
        จังหวัดลพบุรีมีลักษณะรอนชื้นอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในฤดูฝน ทําใหมีฝนตกหนักในชวงเดือนสิงหาคมถึง 
เดือนกันยายนและมีสถานีอุตุนิยมวิทยา 2 แหง คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม 

   2.4 ประชากร 
         จังหวัดลพบุรีมีประชากร ณ เดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 755,854 คน ชาย 379,370 คน 
หญิง 374,993 คน และมีจํานวนครัวเรือน 297,493 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.51 คน 
ตอครัวเรือน และโครงสรางของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาไดจากความสัมพันธ ลักษณะ 
การอยูอาศัยของครัวเรือน คือการที่บุคคลที่อยูและกินรวมกันในสถานที่อยูอาศัยเดียวกัน กลาวคือ ถาบุคคล 
ที่อยูและกินรวมกันมีเฉพาะรุนพอแม กับรนุลูกที่ยังไมแตงงาน จัดเปนครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน2 รุน) ถามี 
ทั้งรนุปยูา/ตายาย รุนพอแมและรุนลูก/รนุหลานดวย จัดเปนครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุน หรือมากกวา) 
  2.5 หน่วยการปกครอง   

     การปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ประกอบด้วย 
1. อำเภอเมืองลพบุรี  2. อำเภอโคกเจริญ  
3. อำเภอโคกสำโรง  4. อำเภอชัยบาดาล  
5. อำเภอท่าวุ้ง   6. อำเภอท่าหลวง  
7. อำเภอบ้านหมี่    8. อำเภอพัฒนานิคม  
9. อำเภอลำสนธิ   10. อำเภอสระโบสถ์  
11. อำเภอหนองม่วง 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 
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 ข้อมลูบุคลากร   
 
 

                                    ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ี 
 
 
 

1.            - ว่าง -       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาลพบุรี 
2. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน  ลิ้มเจรญิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาลพบุร ี

 
 
 

                                              ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย 

 
1. นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   

ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
2. นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       
3. นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   

ปฏิบัติหน้าที่   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. นางปาณิสรา ตุลพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
     ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      
5. นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล               
6. นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้  อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา             
7. นางสาวสุนทรี  จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้  อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา           
8. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   
     ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              
9. นางปาณิสรา ตุลพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
     ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน              
10. นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
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• ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 
 หมาเยหตุ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบตัิหน้าที่ กลุม่พัฒนาครูและบุคลากร และกลุ่มกฎหมายและคดี 
              บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้าท่ี หน่วยตรวจสอบภายใน 
              บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหนา้ที่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

             ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม  2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน ผอ.เขต 
รอง  

ผอ.เขต 
เจ้าหน้าที่ 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ผู้บริหารการศึกษา  1     

กลุ่มอำนวยการ    1   2 
กลุ่มนโยบายและแผน    1   1 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  -    

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    1   2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    1   2 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร        
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา  

  2    

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    1 1   
หน่วยตรวจสอบภายใน        
กลุ่มกฎหมายและคดี        

รวม  1 7 1  7 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 16 
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  ข้อมลูพื้นฐานด้านการศึกษา  (ณ วันที่ 25 มถิุนาย  2564)  
        ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  มีสถานศึกษาในสังกัด   
จำนวน  25  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด  21,329 คน 
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4 - 1 ตารางแสดงขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน  

ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งหมด 
3 3 7 12 25 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 ร้อยละ 28 ร้อยละ 48 
 

หมายเหตุ  การแบ่งขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
              การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2549  แบ่งเป็น  4 ระดับ ดังนี้ 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่       1 – 499 คน 
2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่    500–1,499 คน 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1,500–2,499 คน 
4. โรงรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่  2,500 คน 

 
 

4 – 2  ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา 
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 

ม.1 1,701 1,736 3,437 109 1 : 32 
ม.2 1,765 1,778 3,543 109 1 : 33 
ม.3 1,726 1,787 3,515 109 1 : 32 

รวม ม.ต้น 5,192 5,301 10,493 327 1 : 32 
ม.4 1,472 2,287 3,759 119 1 : 32 
ม.5 1,355 2,350 3,705 120 1 : 31 
ม.6 1,212 2,200 3,412 116 1 : 29 

รวม ม.ปลาย 4,039 6,837 10,876 355 1 : 31 

รวมทั้งหมด 9,231 12,138 21,369 682 1 : 31 
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4 – 3 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
นักเรียน 
ม.ต้น 

นักเรียน  
ม.ปลาย 

นักเรียน
ทั้งหมด 

ขนาด 
โรงเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
ครู 

1 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุรี - 2,992 2,992 ใหญ่พิเศษ 78 155 
2 พระนารายณ์ เมืองลพบุรี 1,641 1,091 2,732 ใหญ่พิเศษ 72 131 
3 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล 1,568 1,150 2,718 ใหญ่พิเศษ 70 127 
4 โคกสำโรงวิทยา โคกสำโรง 848 850 1,698 ใหญ ่ 48 86 

5 บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี่ 966 653 1,619 ใหญ ่ 46 79 

6 พัฒนานิคม พัฒนานิคม 665 863 1,528 ใหญ ่ 46 76 

7 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง 548 281 829 กลาง 27 48 

8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ลพบรุ ี

โคกสำโรง 286 429 715 กลาง 30 63 

9 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล 410 267 677 กลาง 26 38 
10 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง 407 249 656 กลาง 20 33 
11 โคกเจริญวิทยา โคกเจริญ 355 267 622 กลาง 18 31 
12 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง 365 228 593 กลาง 20 29 
13 ลำสนธิวิทยา ลำสนธ ิ 295 242 537 กลาง 20 29 
14 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุรี 271 212 483 เล็ก 18 28 
15 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุรี 324 153 477 เล็ก 19 28 
16 โคกกะเทียมวิทยาลัย เมืองลพบุรี 283 169 452 เล็ก 21 29 
17 โคกสลุงวิทยา โคกสลุง 224 135 359 เล็ก 15 22 
18 ปิยะบุตร์ บ้านหมี่ 198 136 334 เล็ก 18 16 
19 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ 187 135 322 เล็ก 16 22 
20 บ้านชีวิทยา บ้านหมี่ 176 75 251 เล็ก 11 18 
21 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง 150 66 216 เล็ก 9 14 
22 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ลพบุร ี
ชัยบาดาล 96 89 185 เล็ก 12 20 

23 ยางรากวิทยา โคกเจริญ 104 78 182 เล็ก 10 12 
24 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม 86 38 124 เล็ก 6 13 
25 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุรี 40 28 68 เล็ก 6 13 

 รวม 10,493 10,876 21,369 - 682 1,160 
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4 – 4 ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา เชี่ยวชาญ 
ชำนาญ

การพิเศษ 
ชำนาญการ 

ไม่มีวิทย
ฐานะ 

รวม 

1 โคกกะเทียมวิทยาลัย   17 8 4 29 
2 โคกตูมวิทยา   7 6 15 28 
3 ดงตาลวิทยา   6 7 15 28 
4 ท่าวุ้งวิทยาคาร   10 7 12 29 
5 บ้านข่อยวิทยา   4 2 7 13 
6 บ้านเบิกวิทยาคม   7 2 5 14 
7 พระนารายณ์   57 33 41 131 
8 พิบูลวิทยาลัย  1 72 47 35 155 
9 โคกเจริญวิทยา   3 7 21 31 
10 โคกสำโรงวิทยา   21 25 40 86 
11 บ้านชีวิทยา   4 7 7 18 
12 บ้านหมี่วิทยา   23 24 32 79 
13 ปิยะบุตร์   9 5 2 16 
14 ยางรากวิทยา   1 

 
11 12 

15 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ลพบุรี 

1 14 25 23 63 

16 สระโบสถ์วิทยาคาร   6 5 11 22 
17 หนองม่วงวิทยา   9 9 30 48 
18 ขุนรามวิทยา   2 3 8 13 

19 โคกสลุงวิทยา   6 3 13 22 

20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ลพบุรี 

 3 3 14 20 

21 ชัยบาดาลพิทยาคม   9 11 18 38 
22 ชัยบาดาลวิทยา   41 24 62 127 
23 ท่าหลวงวิทยาคม   8 7 18 33 
24 พัฒนานิคม   30 10 36 76 
25 ลำสนธิวิทยา   2 8 19 29 

รวมทั้งสิ้น 2 371 288 499 1,160 
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  ผลการดำเนินการงานการจัดการศึกษา 
               ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
         การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 นับเป็นการจัดการทดสอบ  
ครั้งแรก ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นการสอบตามความสมัครใจของผู้เรียน ดังนั้นการเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้ จึงมีจำนวนนักเรียนที่เป็นการสมัครใจสอบ 

5 – 1 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา                   
                  ปีท่ี 3 จำแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และค่าเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

− 
ลพบุรี-ประเทศ 

− 
ลพบุรี-สพฐ.  

ระดับประเทศ 
 

ระดับ สพฐ. 
 

รร. ใน จ.ลพบุรี 

ภาษาไทย 54.29 55.18 52.46 -1.83 -2.72 
ภาษาอังกฤษ 34.38 34.14 31.17 -3.21 -2.97 
คณิตศาสตร์ 25.46 25.82 24.85 -0.61 -0.97 
วิทยาศาสตร์ 29.89 30.17 29.22 -0.67 -0.95 

 จากตาราง จะพบว่า โรงเรียนในจังหวัดลพบุรีที่เข้าร่วมสอบทั้ง 14  โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

5 – 2 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
                  ปีท่ี 6 จำแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และ สพม.ลพบุร ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม.ลบ สพม. - ประเทศ สพม. - สพฐ. 

ภาษาไทย 44.36 45.22 45.37 +1.01 +0.15 
สังคมศึกษา 35.93 36.32 36.32 +0.39 0.00 
ภาษาอังกฤษ 29.94 29.73 29.40 -0.54 -0.33 
คณิตศาสตร์ 26.04 26.33 27.13 +1.09 +0.80 
วิทยาศาสตร์ 32.68 33.04 33.02 +0.34 -0.02 

 

 จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา เว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี กับค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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5 – 3 ตารางแสดงผลตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
                  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
                  ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยการทดสอบ จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน 50% ขึ้นไป 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 

นร.เข้าสอบ 
45.37 
(3.078) 

42.85 
(3,118) 

+2.52 1,256 964 +292 

สังคมศึกษาฯ 
นร.เข้าสอบ 

36.32 
(3.081) 

36.07 
(3,118) 

+0.25 233 207 +26 

ภาษาอังกฤษ 
นร.เข้าสอบ 

29.40 
(3.084) 

27.97 
(3,121) 

+1.43 281 213 +68 

คณิตศาสตร์ 
นร.เข้าสอบ 

27.13 
(3.083) 

25.88 
(3,121) 

+1.25 374 331 +43 

วิทยาศาสตร์ 
นร.เข้าสอบ 

33.02 
(3.076) 

29.21 
(3,118) 

+3.81 360 167 +193 

 
 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ระหว่างปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
ทุกกลุ่มสระการเรียนรู้ โดยมากที่สุดอยู่ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ผลต่าง +3.81) 
 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จะพบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำนวน
นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเดียวกัน โดยมาก
ที่สุดอยู่ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มากขึ้นจากเดิม +292 คน 

ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2563  

        5 - 4  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
                 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี จำแนกตามการรับรอง พบว่า ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดลพบุรี จำนวน 25 แห่ง มีผลได้รับการรับรองมาตรฐาน จำวน 22 แห่ง (ร้อยละ 88.00) ไม่ได้รับการรับรอง 
จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ12.00) อยู่ในระดับดีมาก 1 โรงเรียน ระดับดี 22 โรงเรียน พอใช้ 2 โรงเรียน 

ท่ีมา : สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : สพม.5 
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        5 - 5  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที่  
                  การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

                  ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน    
3 มาตรฐาน 20 ประเด็นการพิจารณา ซึ่งการประเมินดังกล่าวสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    
ใช้ผลการประเมินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (เดิม) มีผลการประเมิน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  4  ดีมาก  รายละเอียด ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
    ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 ดีมาก 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การ        
ไปสู่เป้าหมาย 

4 ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

3 ดี 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื ่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา  

2 พอใช้ 

    ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
    ประเด ็นการพิจารณาที ่  2 การส ่งเสร ิมให ้ เก ิดการจ ัดการความรู้  
(Knowledge Management : KM) และการสร ้างชุมชนการเร ียนร ู ้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และนำองค์ความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที ่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

3 ดี 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครีว เอกชน องค์กร เอกชน องค์กร

3 ดี 



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

16 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
     ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 3 ดี 
    ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

     ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ 

4 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 4 ดีมาก 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
จำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 ดีมาก 
     ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4 ดีมาก 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 พอใช้ 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3 ด ี
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

  

     ตัวบ่งช้ีที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและ
เป็นแบบอย่างได ้

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

     2.1 ระดับปฐมวัย    
     2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรีน
ระดับชาติ (National Test) 

  

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  

    4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
    4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
    4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี ้ที ่ 4 ประชากรวัยเรียนได้ร ับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 
     4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

 
 
4 

 
 

ดีมาก 

     4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 ดีเยี่ยม 
     4.3 เด็กท่ีมีความสามารพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ 
ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2 พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 

ที่มา : ผลการติดตามประเมินผล สพฐ. 
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   5 - 6  ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่                
           การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน    
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ันฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ตัวชี้วัด ซ่ึง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ใช้ผลการประเมินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 (เดิม) โดย บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 - 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอบในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม     
ความพร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
การอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทาย 
ที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 

  

                ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 80 - 
                ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-3 ร้อยละ 80 บรรลุ 
                 ตัวช้ีวัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6 ร้อยละ 80 บรรลุ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ   
                ตัวช้ีวัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
                เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

               ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรใน 
                ปีการศึกษา 2563  ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

                ตัวช้ีวัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรใน      
                ปีการศึกษา 2563  ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

                ตัวช้ีวัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรใน 
                ปีการศึกษา 2563  ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ร้อยละ 78 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และกลยุทธ์ที ่6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 

   5 - 7  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ  
           ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้อันดับที่ 21 จาก 225 เขต ได้คะแนนรวม 4.42470 
ระดับผลการประเมิน ได้ ระดับมาตรฐานขั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 88.49  (ผลการประเมินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (เดิม) ) 

ที่มา : ผลการติดตาม สพฐ. 
 

  5 – 8  ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งในการดำเนินงานของ ของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์  
(Integrity and Transparency Asscessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                    ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งในการดำเนินงานของ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ออนไลน์   
(Integrity and Transparency Asscessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้ค่า
คะแนน  85.74 อยู่ในระดับ A  เป็นลำดับที่ 103 จาก 225 เขต  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน  
ITA  ได้เป็นลำดับที่  221  จาก  225  เขต  ค่าคะแนน  80.73 (ผลการประเมินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 (เดิม) ) 

ที่มา : กลุ่มอำนวยการ สพม.สหอท 
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  ข้อมลูนักเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 6 - 1 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ  
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

จบการศึกษา 1,453 1,617 3,070 
1. ศึกษาต่อ 
    1.1 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนเดิม 884 1,128 2,012 
    1.2 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม 167 202 369 
    1.3 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 7 21 28 
    1.4 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ใน กทม. 4 5 9 
    1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 253 150 403 
    1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 45 39 84 
    1.7 ศึกษาต่อสถาบันอ่ืน ๆ  68 64 132 

รวมศึกษาต่อ 1,428 1,609 3,037 
2. ไม่ศึกษาต่อ    
    2.1 ประกอบอาชีพ    

(1) ทำงานภาคอุตสาหกรรม 4 1 5 
(2) ทำงานภาคการเกษตร 6 1 7 
(3) ทำงานการประมง - - - 
(4) ทำงาน ค้าขาย ธุรกิจ - - - 
(5) ทำงาน งานบริการ - - - 
(6) ทำงานรับจ้างทั่วไป 3 2 5 
(7) ทำงานอื่น ๆ 12 4 16 

รวม 2.1 ประกอบอาชีพ 25 8 33 
    2.2 บวชในศาสนา - - - 
    2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ - - - 
    2.4 อ่ืน ๆ - - - 

รวม 2.2 + 2.3 + 2.4 - - - 
รวมไม่ศึกษาต่อ 25 8 33 
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  6 - 2 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ 
ประเภท ชาย หญิง รวม 

จบการศึกษา 1,064 1,894 2,958 
   1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 760 1,498 2,258 
   1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 65 145 210 
   1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 26 41 67 
   1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 100 80 180 
   1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 9 22 31 
   1.6 สถาบันพยาบาล 0 25 25 
   1.7 สถาบันทหาร  17 3 20 
   1.8 สถาบันตำรวจ 2 2 4 
   1.9 สถาบันอื่น ๆ 3 4 7 

รวมศึกษาต่อ 982 1,820 2,802 
2. ไม่ศึกษาต่อ    

2.1 ประกอบอาชีพ    
        (1) รับราชการ 1 - 1 
        (2) ทำงานรัฐวิสาหกิจ - - - 
        (3) ภาคอุตสาหกรรม 16 23 39 
        (4) ภาคการเกษตร 10 7 17 
        (5) การประมง - - - 
        (6) ค้าขาย ธุรกิจ 7 12 19 
        (7) งานบริการ 2 1 3 
        (8) รับจ้างทั่วไป 40 30 70 

รวม 2.1 ประกอบอาชีพ 76 73 149 
    2.2 บวชในศาสนา - - - 
    2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 6 1 7 
    2.4 อ่ืน ๆ - - - 

รวม  2.2 + 2.3 + 2.4 7 10 17 
รวมไม่ศึกษาต่อ 82 74 156 
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 6 – 3 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจบการศึกษาจำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ประเภท 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
นักเรียนจบการศึกษา 1,453 1,617 3,070 1,064 1,894 2,958 6,028 

เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 1,452 1,617 3,069 1,064 1,894 2,958 6,027 
เรียนจบภายในเวลา 4 ปี 1 - 1 - - - 1 
เรียนจบภายในเวลา 5 ปี - - - - - - - 
เรียนจบ มากกว่า 5 ปี - - - - - - - 

 

 6 – 4 ร้อยละการออกกลางคัน จำแนกตามชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 6 – 5 ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6 ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด  

                    ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นักเรียนจบ
ทั้งหมด 

จบภายใน
เวลา 

จบมากกว่า
เวลา 

นักเรียนจบ
ทั้งหมด 

จบภายใน
เวลา 

จบมากกว่า
เวลา 

3,070 3,069 1 2,958 2,958 0 

คิดเป็นร้อยละ 99.97 0.03 คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 

 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้น 
โรงเรียนในสังกัด 

ร้อยละ 
นักเรียนทั้งหมด ออกกลางคัน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 10,659 0 0.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 10,581 0 0.00 

รวมทั้งหมด 21,240 0 0.00 
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โครงสร้างการบริหารจดัการ สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายด้านการศึกษา 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ    
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้   
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของ
ภารกิจและ มาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 
และเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ซึ ่งร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  นอกจากนี้ ไดศึกษาวิเคราะหนโยบาย     
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลอง เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565 แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 
2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงาน 
คณะกรรมการกาณศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายสํานักงานคณะกรรมการกาณสึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการดานการศึกษา
ระดับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศ ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อ
มาตรา ที่ต้องนำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1.1 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน          
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
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1.2 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  

1.3 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนไดร้ับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

1.4 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ 
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

1.5 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา      
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน  

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ          
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพคร ู 

1.7 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
     1.7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก 

ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
     1.7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม 

วัตถุประสงค์ข้อ 1.6  
     1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย ์ให้ 

ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับคา่ตอบแทน ที่เหมาะสม กับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ของผู้
ประกอบวิชาชีพครู  

      1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ 
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ            
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
กำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ          
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ   
ท ุกภาคส่วนในร ูปแบบ “ประชาร ัฐ” ซึ ่งย ุทธศาสตร์  การพัฒนาประเทศ  6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                   
1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม              
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ เป็น แผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23   ประเด็น  ประกอบด้วย    1) ความมั ่นคง    2) การต่างประเทศ            
3) การพัฒนาการเกษตร  4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) การท่องเที่ยว  6) การพัฒนาพื้นที่ และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม ่9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคน   
ตลอดช่วงชีวิต    12) การพัฒนาการเรียนรู้   13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี    14) ศักยภาพการกีฬา    
15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
โดยที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอน 
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ทำแผนการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มี 
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2562 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามข้ันตอน ของกฎหมายแล้วเสร็จ และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือ 
ทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป 
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การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ 
ศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ 
ตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้าง โอกาสและ 
ความเสมอภาคทาง การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทาง 
การศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ใน 
ศตวรรษท่ี 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มแบบเพื่อนำไป 
สู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ สถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน นำไปสู่การ ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับคลื่อนที่สำคัญ 
ได้แก่ การเร่งผลักดนัร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ให้มีผลบังคับใช้การสร้างความร่วมมือกับภาคี 
เครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การปฏิรูป และความ 
เป็นเจ้าของของร่วมในเป้าหมาย และความสำเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจาย อำนาจสู่สถานศึกษา 
และการทดลองนำร่อง กิจกรรมปฏิรูปที่เก่ียวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อ 
บริบทพื้นที่อย่าง ยั่งยืน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถ 
นำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบ การศึกษา เพ่ือให้ การช่วย 
เหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตาม 
ศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการ สื่อสาร ปลูกฝัง 
พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที่ มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบ 
การศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผล การดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักใน แต่ละกิจกรรม 
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้าน 
การศึกษา 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์               
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
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เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 
 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ 

แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือ
ธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์ 
หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับความม่ันคง
แห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือ
การปฏิบัติราชการอื ่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ ซึ ่งมีแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรอง
และการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบ การเตรียมความพร้อม
แห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) 
การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ 

รัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของ 
ประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา 
เศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ 
ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการ
พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และ
ด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพ่ือ
เป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 

แผนการศึกษา แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้  คือ 
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ     

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 
- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking  

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป ็นท ีม และภาวะผ ู ้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด ้านการส ื ่ อสาร 
สารสนเทศ และการร ู ้ เท ่ าท ันส ือ  (Communications, Information and Media Literacy) ท ักษะด ้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเร ียนรู ้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีว ิน ัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
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แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.1 คนทุกช ่วงว ัยม ีความร ักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 

เฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง 

เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 

เป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง 

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย  

ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
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4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ 
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 
เป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ 

สามารถตรวจสอบได ้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพ้ืนที่ 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน  

ของผู้เรียน สถานศึกษา 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง 

ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย   
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิต
และพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
"ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน" 
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พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา 

ของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 
4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
5. พัฒนระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 
2. ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง 

ทั่วถึงเสมอภาค 
3. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน 
 

สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

และปลูกจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความม่ันคง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา 
ประเทศ และผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด 
เชิงพาณิชย์ 

เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย  
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เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการศึกษามี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของ 
ผู้เรียนและการพัฒนา 

10. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตการสร้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้งศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ ตั้งครรภ์ 
จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการ ส่งเสริม 
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท 
สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานและ 
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถะทั้งด้านการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ 
การส่งเสริม การฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วย 
ดิจิหัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง กว้างขวาง 
ผ่านระบขออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด 
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหารและ 
การจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี 
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ ประเมินผล 
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง ผลลัพธ์ทาง 
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น ธรรม และสร้าง 
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง บุคลากรทางการ 
ศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ 
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน 
อาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8.  การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นำไป 
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ 
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบกรศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ 
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   
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นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1. เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนโดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ 
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. Big Dataพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม 
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
แท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สนับสนุนการ 
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ 
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน 
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพส่งเสริมการจัดการศึกษาที่น้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิตการจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม 
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี 
ความต้องการจำเป็นพิศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 

"สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน" 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที ่21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Tech nology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

12. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมี 

โอกาสได้รับการศึกษาชั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ 
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดทิศทาง 
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย 

จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามรถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่   
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

    4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้     
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

    5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 

6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

กลยุทธ์ที ่2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค       

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ 

ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม 
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการ 
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 

13. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซึ่งถือเปนสวน 

สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลวในทุกดาน ดังนั้น เพ่ือให
การดำเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส
งผลใหเกิด การเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเรงดวน และสามารถ
ดำเนินการ และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก 1) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย  2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 
3) การสรางระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบาย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
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1. ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
        2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
        2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

        2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

        2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ  
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

        3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

        3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

        3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
        4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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        4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

        4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่       
1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

        4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

        4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

14. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
           

วิสัยทัศน์  
“ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
มีทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นในศตวรรษ  21 ดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม” 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน   
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของประชาชนทุกคนทุกช่วงวัย 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างกำลังคนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
1. ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
2. ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

และพ้ืนที่ 
5. สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพตามพหุปัญญา 
6. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21 
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7. เพ่ือจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาโดยคำนึงถึงศักยภาพที่ 
แตกต่างเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

8. สถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมี 
คุณภาพและมาตรฐาน 

9. เพ่ือให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพในศตวรรษที่ 21 
10. เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะอนาคต 
11. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  12. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

13. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

 ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 
    ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ตัวช้ีวัด : 
  1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ  3 – 5 ปีเพิ่มขึ้น   
   2. ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน  
   3. ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน   
   4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ    
15 – 17 ปีเพิ่มข้ึน  
   5. ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
   6. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
   7. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน  
   8. ร้อยละของผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถนะหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
     9.  มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมต่อกันได้ทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด 
   10. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเพ่ิมข้ึน                             
   11. จำนวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน  
   12. ร้อยละของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   13. จำนวนสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมความรู้และการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารและจัดการเรียนรู้  
  3. ร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
   4. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง  
  5. ร้อยละผู้จบการศึกษาสายอาชีพมีงานทำทุกคน 
   6. จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
   7. จำนวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
ตัวช้ีวัด : 

   1. มีฐานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาในระดับพ้ืนที่ 
   2. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญา 
   3. สัดส่วนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 
   4. สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อ และพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด : 

   1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   3. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  
   5. จำนวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น 
   6. จำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะที่ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น 
   7. มีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคนจำแนกตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 
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   8. จำนวนผลงานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน สถานศึกษาและ
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ 5 : ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัด : 
   1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
   2. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ 
   3. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
   4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
   5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูลความ
ต้องการกำลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
   6. ร้อยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
    7. อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) 
ภายในระยะเวลา 1 ปีเพ่ิมข้ึน 
   8. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
   9. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ
เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
เสริมสร้างความม่ันคง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมือง โดยยึดหลักปรัชญาของ                   
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด : 
   1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการ
ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเพ่ิมขึ้น 
   2. ร้อยละของนักเรียนที่นำแนวทางกระบวนการลูกเสือไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีทักษะ
ชีวิตเพ่ิมข้ึน  
   3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน  
   4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน  
                     5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
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      ส่วนที่ 3 
การศึกษาสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบรุี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน มีนักเรียน รวมทั ้งสิ ้น 21,329 คน  ในการกำหนด            
ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ซึ่งร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
ประกอบด้วย 

1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ด้าน
นโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.  
และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขตละโว้ธานี 
ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขตวงพระจันทร์  ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ 
  จาก SWOT สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
  1. โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีนโยบายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนสอดคลองกับนโยบายต้นสังกัด 
3. มีเครือข่ายสหวิทยาเขตทำให้การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 

  4. มีการจัดองค์กรโครง สร้างการบริหารเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
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5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะความรู้ตามหลักสูตรมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

6. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถ  บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

7. ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
8. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทำให้เกิดการ 

พัฒนางานสู่ระบบสมัยใหม่ 
1. เป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถวางรากฐานการทำงานที่มี 

ประสิทธิภาพได้ง่าย 
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานมี การให้บริการ แก่โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดร่วม 

สนับสนุน  ด้านวัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการ  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีระเบียบ
แนวปฏิบัติอย่างชัดเจน และใช้อย่างคุ้มค่า 

11. มีระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 
12. มีเครือข่ายสหวิทยาเขตทำให้การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 
13. เมื่อมีการตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี การติดตามงานใกล้ชิดมากข้ึน  

ทำให้รู้ถึงปัญหาของโรงเรียนลึกซึ้ง สร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนได้มากขึ้น 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

  1. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อัตรากำลังตามโครงสร้างไม่เพียงพอ  
  2. ครูมีภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เวลาในการทำงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่เกิดประสิทธิภาพ 

3. ขาดบุคลากรตามโครงสร้างด้านผลผลิตและการบริการ คุณภาพในการให้บริการอย่างมี 
ประสิทธิภาพน้อย การรับส่งเอกสารล่าช้า 

5. เนื่องจากเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ทำให้มีบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ทำให้งานเกิดความล่าช้า สถานที่ในการให้บริการคับแคบ 

6. ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานน้อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีสภาพคล่องตัว 
เนื่องจากบุคลากรมีการโยกย้ายและเกษียณ อายุราชการและบรรจุใหม่ ทำให้ขาดการต่อเนื่อง 
  7. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมาก จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
หลักสูตร โดยเฉพาะในสถานการณ์ covid-19 
  8. สถานศึกษาบางแห่งยังขาดการระดมทุนในการช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

9. วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานไม่เพียงพอ  
  10. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 
  11. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาดการประชาสัมพันธ์ 
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โอกาส (Opportunities) 
1. สถานที่ตั้งของสำนักงาน ตั้งอยู่ในตัวเมือง สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 
3. ชุมชนให้การยอมรับและศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามวาระ 

โอกาสหรืองานประเพณีต่างๆ อยู่เสมอ 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก 
5. การติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดความคล่องตัว 
6. โรงเรียนมีความพร้อมทางเทคโนโลยี  การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทำให้เป็นโอกาสในการทำให้ 

ชุมชนรู้จักหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
7. โรงเรียนส่วนมากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของเทศบาลเป็นประจำทุกปี  

ในการจัดทำโครงการต่างๆ ภายในโรงเรียน 
8. ผู้ปกครองในชุมชนส่งบุตรหลานให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านเพราะประหยัด 

ค่าใช้จ่าย 
9. ประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นทำให้นักเรียนนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี 
10. มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา เพิ่มสิทธิและ 

โอกาสให้กับผู้เรียน 
11. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

อุปสรรค (Threats) 
  1. มีการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองเพ่ือไปประกอบอาชีพ ประกอบกับปัญหาหย่าร้างที่ส่งผลให้
นักเรียนมี พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและทำงานต่างพ้ืนที่ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลและอบรม 
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
  3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติของผู้เรียน พฤติกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การใช้ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของนักเรียน 

4. ด้านเทคโนโลยี ระบบสื่อสารในบริเวณท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบ คลุม  
เช่น ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้ไม่สารถติดต่อสื่อสารนักเรียนได้ 

5. ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย จึงส่งผลต่อผู้เรียน เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
เพ่ือทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งครู 

6. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (Covid-19) ทำให้ระดมทรัพยากรได้ลำบาก 
  7. นโยบายด้านการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
การศึกษา 

8. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มากข้ึน   มีผลกับประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนของครู 

9. เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นใหม่ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ 
ในการปฏิบัติ งานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ส่วนที่ 4 
 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี

   วิสัยทัศน ์(Vision)   
องค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

   พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย    
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

    เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างทั ่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ มีเครือข่าย     
ทางวิชาการในการยกระดับคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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     กลยุทธ์ (Strategic Issues) 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

     ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

“คุณภาพคูคุ่ณธรรม รว่มทีมพัฒนา จิตอาสาบริการ” 

ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ด้านผู้เรียน 
1.  ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ  
2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3.  ร้อยละ 100 ของอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อประชากรกลุ่มอายุ  
4.  ร้อยละ 80 ของอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
5.  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ม.6) 
6.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

7.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
8.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ

ประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่   
9.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning  
10.  จำนวนผู้เรียน 10 คน ที่ได้รับการพัฒนาพหุปัญญา ตามความถนัดและความสนใจ   
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ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
1.  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2.  ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ

การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง   
4.  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานใน

ระดับดีข้ึนไป  
5.  ร้อยละ 100 ของครูใช้อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  

ด้านสำนักงาน และสถานศึกษา 
1. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับ ดี  
2. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 

การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

3.  ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ  

4.  สถานศึกษาทุกแห่งมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

5.  สถานศึกษาทุกแห่ง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

6.  ร้อยละ 100 สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาในทุกด้านเพ่ิมข้ึน  
7.  ร้อยละ 100  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา

อย่างเหมาะสมตามบริบท  
8.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแผนงาน / งบประมาณ และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ความสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 
การดำเนินการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการ โดยกำหนดโครงการ / กิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์และตัวชี้วัด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ได้กำหนด 
ประเด็นกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5  กลยุทธ์ มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรเป็นงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ จำนวน 21 โครงการ ดังนี้ 

1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     จำนวน      1,735,300   บาท 
2. งบบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ)    จำนวน      2,264,700   บาท 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย  จำนวน   406,000  บาท 
2.2 ค่าวัสดุ    จำนวน    300,000  บาท   
2.3 ค่าจ้างลูกจ้าง   จำนวน   972,000   บาท 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค  จำนวน    160,000  บาท 
2.5 กรณีฉุกเฉิน/จำเป็นเร่งด่วน จำนวน    426,700  บาท 

 

สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ สพม.ลพบุรี จำนวนโครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 1  โครงการ 44,200 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2  โครงการ 93,900 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 2  โครงการ 29,400 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและ
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

 6  โครงการ 788,500 

กลยุทธ์ที ่5 บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี    
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

10 โครงการ  3,044,000 

รวม 21 โครงการ 4,000,000 
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กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ที ่    โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  จำนวนเงิน หน้า 

1 สภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 ฐิตินันท์/ ส่งเสริม      44,200  52 

  รวม กลยุทธ์ที่ 1 1 โครงการ      44,200   
 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
               การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที ่    โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  จำนวนเงิน หน้า 

2 พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ  
ยุวกาชาด 

ฐิตินันท์/ ส่งเสริม       68,700  57 

3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งกับสิ่งแวดล้อม 
(Zero Waste Sclhool) 

ฐิตินันท์/ ส่งเสริม       25,200 63 

  รวม กลยุทธ์ที่ 2 2 โครงการ       93,900   
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค 
               และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล       

ที ่    โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  จำนวนเงิน หน้า 

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  ฐิตินันท์/ ส่งเสริม    18,000  67 
5 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  ฐิตินันท์/ ส่งเสริม    11,400  72 
  รวม กลยุทธ์ที่ 3 2 โครงการ    29,400  

        

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ  
ที ่    โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  จำนวนเงิน หน้า 

6 
การพัฒนาครูให้มีศาสตร์วิชาครู (Pedagogy)  
ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 

อิทธิฤทธ์/ ศน.     72,050  77 

7 
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนิเทศ ติดตามเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สุนทรี/ศน.    315,000  84 

8 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ปาณิสรา/การเงิน      63,700  94 

9 
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

แสงเดือน/บุคคล   134,950  101 
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ที ่    โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  จำนวนเงิน หน้า 

10 
ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

แสงเดือน/บุคคล  153,600  109 

11 
ส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน  

ฐิตินันท์/ ส่งเสริม    49,200 115 

  รวม กลยุทธ์ที่ 4 6 โครงการ  788,500  
  

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
ที ่    โครงการ  ผู้รับผิดชอบ  จำนวนเงิน หน้า 

12 
บริหารปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการจัด
การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปาณิสรา/การเงิน 2,264,700 121 

13 
การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2565 

ปาณิสรา/ตสน.     38,000  126 

14 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ อุไรภรณ์/แผน     96,200 132 

15 
การติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 

อิทธิฤทธ์/ ศน.     36,500  141 

16 ขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการระดับสหวิทยาเขต อิทธิฤทธ์/ ศน.    60,000  147 

17 
ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

สุนทรี/ศน.     71,500  157 

18 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ        
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ชนาพร/อก.    157,000  161 

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ชนาพร/อก.     90,000  167 

20 
ขับเคลื่อนการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ชนาพร/ ICT.     25,600  172 

21 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล   

แสงเดือน/บุคคล    204,500  178 

  รวม กลยุทธ์ที่ 5 10  โครงการ 3,044,000   
 รวมทั้งหมด 5 กลยุทธ์ 21  โครงการ 4,000,000  
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โครงการ   สภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 
แผนงาน   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์  และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564  – กันยายน 2565 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
              ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..3.... ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
       เป้าหมายที่   2 
         การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
                 ให้กับเด็กวัยเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   

     2.2แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
                 แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  

              รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
              มีความสามารถในการ  แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
              ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
            องค์ประกอบ (V) 04   เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
            ปัจจัย (F)  0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและภูมิคุ้มกัน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี  
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี 
     เติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ 
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน 
              ไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี)                -    
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการโครงการสภานักเรียน 
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการ
ตามนโยบาย และให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
จุดเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมให้สภา
นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และระดับโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สอดคล้องกับ ค่านิยมไทย 12 ประการ รักสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนการมี จิตสำนึกอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งข้ึน มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงจัด
โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนากรรมการ สภานักเรียน ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ       
2.2 เพ่ือสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
      3.1 เป้าหมาผลผลิต (Output)   
                1. อบรมแกนนำสภานักเรียนในสังกัด 
                2. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด  
          3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)  
       คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นองค์กรที่มีความ 
เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและสังคม นำเอาหลักการจัดการบ้านเมือง และ 
สังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นอย่างดี 
4.  ตัวช้ีวัดตัวสำเร็จ (KPIs) 
 4.1  เชิงปริมาณ  
                 นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมสภา นักเรียนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
          4.2  เชิงคุณภาพ 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี เติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และระดับโรงเรียน 
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6. สถานที่ดำเนินโครงการ 
           อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

7. งบประมาณ  จำนวน  44,200 บาท    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1        
เข้าค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำสภานักเรียน  
ครูผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง (200 คน) 
- ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(200 คน x  150 บาท)  
- ค่าวิทยากรกลุ่ม (6 ช.ม. x 600 บาท x 2 คน)  
- ค่าเช่าสถานที่ 
- ค่าวัสดุ 

  
 
 

7,200 
 

 
 

30,000 
 

2,000 

 
 
 
 

5,000 

 

รวมงบประมาณ  7,200 32,000 5,000 44,200 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565  
รวม ไตรมาสที ่1 

(ตค.- ธค.64) 
ไตรมาสที ่2 

(มค. –ก พ.65) 
ไตรมาสที ่3 

(เมย. – มิย.65) 
ไตรมาสที ่4 

(กค. –กย.65) 

กิจกรรมที่ 1     44,200    44,200 
รวม      44,200    44,200 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
  9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
 - ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนค่อนข้างน้อย 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
           9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
  - จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้โรงเรียนใน
สังกดั ดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 - กำกับติดตามเฝ้าระวังตามแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 
10. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ  และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..3.... ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

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

      เป้าหมายที่    2 
          การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในสังกัด มีคุณภาพมากข้ึน ได้รับ 
             การพัฒนาทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ 
             ที่ 21   
          แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
            แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

                 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
             วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 

                  แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                    
.                องค์ประกอบ (V) 04   เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
                 ปัจจัย (F)  0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและภูมิคุ้มกัน 
                 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในสังกัด มีการ 
                   พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
              คนไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี)    - 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
       ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
    ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
มาตรา 7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ

ที่ 3)  พ.ศ. 2553 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริ มสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ความเป็นไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้ระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แนวทางดำเนินการข้อที่ 5 นำกระบวนการ
ลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตผู้เรียนอย่างเข้มข้น ตลอดจนพัฒนา/ปรับปรุงให้ค่ายลูกเสือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย การมีจิตอาสาและการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการอยู่ร่วมในสังคม 
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 2551 
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายของ  สภาลูกเสือไทย ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย เน้นพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์  ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิถี
แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมกระบวนการลูกเสือในการพัฒนาคนและแก้ไข
ปัญหาสังคม เน้นการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความ
เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ) พัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือให้มีคุณค่า ได้ทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม มี
ส่วนช่วยเหลือผู้อื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม  
2. วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้มีทักษะในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด
ปลอดภัยรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด 
     2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้รู้จักเสียสละ อดทน มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา 
และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน 
       - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมรรถภาพสามารถเข้าร่วมชุมนุมได้ 
และพัฒนา  ตนเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
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 3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output) 
           - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสังกัดมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 2551    
           - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีความรู้และเข้าใจถึงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และเพ่ิมจำนวน 
ผู้เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
       3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
              - มีแกนนำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน ดำเนินงานให้เป็น 
ตามกฎข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้ถูกต้อง 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
   4.1  เชิงปริมาณ 
          - ร้อยละของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการลูกเสือ 

สามารถนำประสบการณ์ไปพัฒนาและบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน 
   4.2 เชิงคุณภาพ 

    - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการลูกเสือ สามารถนำ 
ประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองและเป็นแกนนำได้อย่างมีคุณภาพ 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดมีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการลูกเสือ สามารถนำ
ประสบการณ์ไปพัฒนาและบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน ส่งผลให้การลูกเสือในโรงเรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
6. สถานที่ดำเนินโครงการ/พื้นที่ดำเนินการ : (ระบุ อำเภอและจังหวัด)    
     อ.เมือง จ.ลพบุรี 
7. งบประมาณ ( สพฐ. 51,400 และ สพม.ลบ 68,700 บาท รวมจำนวน 120,100 บาท    

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ 

      

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (20 คน ×400 บาท) 8,000     
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานฯ 
ประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบายฯ  
(20 คน x 2 ครั้ง x 150 บาท) 

 6,000   

- ค่าวัสดุ    4,000  
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
กรรมการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีฯ 
และผู้ร่วมกิจกรรม (200 คน × 150 บาท)       

 30,000   
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

- ค่าเช่าสถานที่  2,000   
- ค่ารางวัล  
(ท่ี 1= 1,500 ที่ 2=1,200 ที่ 3 =1,000) 

3,700    

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 11,700 38,000 4,000 53,700 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนา ทำ
ความดีและบำเพ็ญประโยชน์ 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง 
-- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
กรรมการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีฯ 
และผู้ร่วมประชุม (20 คน × 150 )       
- ค่าวัสดุ 

   
 
 

3,000 
 

 
 

 
 

2,000 

 

           รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 - 3,000 2,000 5,000 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการการจัด ในวัน
สำคัญของลูกเสือ 
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
กรรมการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี 
และผู้ร่วมประชุม (20 คน × 150 x 2 บาท)       
- ค่าวัสดุ 

  
 

6,000 

 
 
 
 

4,000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 - 6,000 4,000 10,000 
กิจกรรมที่ 4 อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพติด(งบประมาณ  สพฐ.) 

  
 

 

- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม(4คน×6ชม.×600บาท) 14,400    
- อาหารกลางวัน อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
(200 คน ×150 บาท) 

 30,000 
 

 

- ค่าสถานที่   4,000   
- ค่าวัสดุ   3,000  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 14,400 34,000 3,000 51,400 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,100 81,000 13,000 118,100 

หมายเหตุ งบประมาณถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ 

   51,700 51,700 

กิจกรรมที่ 2ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

 5,000      5,000 

กิจกรรมที ่3 ประชุมคณะกรรมการ
การจัด ในวันสำคัญของลูกเสือ 

             10,000     10,000 

กิจกรรมที่ 4 อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด (งปม. สพฐ.) 

  51,400   51,400 

รวม  5,000 51,400 10,000 118,100 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     9.1 ปัจจัยเสี่ยง 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           กำกับติดตามเฝ้าระวังตามแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 
10.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
       ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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โครงการ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Zero Waste School) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะ   
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5   ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอานาคตประเทศ 
               เป้าหมาย  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอานาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
                             และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
      10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที่    2 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด มีคุณภาพมากขึ้น ได้รับ 
                  การพัฒนาทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ  
                  ที ่21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
           แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
           เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

                  วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
             แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                    
.          องค์ประกอบ (V) 04   เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 
           ปัจจัย (F)  0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและภูมิคุ้มกัน 

                การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย นักเรียนได้รับการ 
                   ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
              สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี)       - 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

  เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
              ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นเรื่องการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และการพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
(พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นหน่วยงาน
ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดย
ขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย หรือ โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียนในการจัดการขยะในรูปแบบ 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำมา
ผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และส่งเสริมให้สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี มีการจัดการขยะได้และขับเคลื่อนการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง โดยให้ครูผู้รับผิดชอบและ
กรรมการสภานักเรียนเป็นแกนำ เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโรงเรียนปลอดขยะ และสามารถนำไปขยายผลได้
ต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์  
    2.1 เพ่ือกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในการลดปริมาณขยะ การ
คัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาให้ประโยชน์ใหม่ และการรวบรวมขยะเพ่ือไปจัดการได้อย่างถูกต้องต่อไป 
    2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ได้ในอนาคต 
 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 
3.1 เป้าหมายผลผลิต (Out put)  

              - ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนแกนนำ (กรรมการสภานักเรียน) โรงเรียนละ 4 คน 
          3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (Out Come)  
               - โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของ
โรงเรียนปลอดขยะ                   
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

 4.1  เชิงปริมาณ 
              ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้อง 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
              นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร               
และสิ่งแวดล้อม  
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องและ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีของ
โรงเรียนปลอดขยะได้       
6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    
            โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
7. งบประมาณ  จำนวน    25,200  บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 
 กิจกรรมที่ 1        

 การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม  
จำนวน 120 คน (120 คน x 1 วัน x 150 บาท) 

   
 

18,000 

 
 
 
 

 

-ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คนx600 x 6 ชม.) 7,200  -  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 7,200 18,000  25,200 

กิจกรรมที่ 2     
-โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน - - - - 

 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที ่1   25,200  25,200 

รวม   25,200  25,200 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  - โรงเรียนให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

     - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
      - กำกับติดตามเฝ้าระวังตามแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ  
                       เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 
10. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนที่เก่ียวข้อง 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564  – กันยายน  2565 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..3.... ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที่    2 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด มีคุณภาพมากขึ้น ได้รับ 
                  การพัฒนาทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ  
                  ที ่21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
               แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 

 แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
                  วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
                  แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                    
.               องค์ประกอบ (V) 04   เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
                ปัจจัย (F)  0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและภูมิคุ้มกัน 

     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย สพม.ลบ มีการติดตาม 
       นิเทศ ช่วยเหลือเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
              ไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี)      -  
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใน

การได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล กระทรวงศึกษาธิการได้ มรการทบทวน
หลักสูตรเพื่อนำไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้ง
เป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่ง
กระจ่ายอำนาจการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมร่วมในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่ง
เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ตามตัวชี้วัด ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ เพื่อการให้บริการการศึกษากับเด็กและเยาวชนพิการสามารถ
เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่งถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีพันธกิจ ในการส่งเสริมให้นักเรียน
ในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เสมอภาคและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ ข้อที่ 5. ผู ้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการนี้จึงได้จัดทำ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวม ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
2. วัตถุประสงค์  
    2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม 
    2.2 เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียน  
    2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญ / กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
           - บริหาร, ครูผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจัดการเรียนรวม    
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   

-  ผู้เรียน ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ 
 -  ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามารถนำแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
      ร้อยละของผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 4.2 เชิงคุณภาพ 

 -  ผู้เรียน ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ 
  - ครูผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามารถนำแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม ไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเรียนรวม ปฏิบัติปฏิบัติงานเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
6. สถานที่ดำเนินโครงการ / พื้นที่ดำเนินการ:  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

- อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

7. งบประมาณ สพม.ลพบุรี จำนวน 18,000 บาท   พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

หมายเหตุ งบประมาณถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

 

 

 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

1.นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงาน 
การจัดการศึกษาเรียนรวม 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 240 บาทx 10 วัน) 
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

  

12,000 

6,000 

 

 

2. รายงานผลการดำเนินงาน -    

รวมเงินทั้งสิ้น  18,000  18,000 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

              - ครูและบุคลากรโรงเรียนเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง เนื่องจากการย้าย 

              - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
             -  มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรวมอย่างต่อเนื่อง 
             - กำกับติดตามเฝ้าระวังตามแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 
 

10. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 645 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

1.นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 
2. รายงานผลการดำเนินงาน 

 18,000   18,000 

รวม  18,000   18,000 
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โครงการ  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564  – กันยายน  2565 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..3.... ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
          เป้าหมายที่   2 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
                      ให้กับเด็กวัยเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   

2.3 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
                   แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

              เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
                 รูจ้ักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี 
                 ความสามารถในการ  แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
                 ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
             องค์ประกอบ (V) 04   เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
             ปัจจัย (F)  0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและภูมิคุ้มกัน 

              การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย นักเรียนได้รับการ 
                ส่งเสริม  สนับสนุนให้เข้าเรียนในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
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              3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  
             ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี)                    -  
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 17 “ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด 
เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ” ซึ่ง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการคือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของ  คนไทยเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารและจัดการศึกษา  

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน ใน
เขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
นโยบายเร่งรัดการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นการดูแลให้เด็กและเยาวชน ในวัยเรียนได้เรียนต่ออย่างทั่วถึง 
12 ปี เพื่อให้เด็กที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการมีโอกาสเข้าเรียนครบทุกคน 
2. วัตถุประสงค์  
             2.1  เพื่อเกณฑ์เด็กในวัยเรียนภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษาได้เรียนต่อ 
             2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัดในเขตบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ได้เรียนต่อและเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 

3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)   
      เด็กทุกคนในเขตบริการฯ ไดเ้ข้าเรียน จนจบการศึกษาทุกคน 

 3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome)  
      เพ่ือให้เด็กในเกณฑ์ภาคบังคับมีสิทธิเข้าเรียนครบทุกคน 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

         1.นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มข้ึน 
         2.นักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าเพ่ิมข้ึน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
           1. ร้อยละของเด็กที่อยู่ในวัยภาคบังคับการศึกษาได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาทุกคน 
           2. ร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ิมข้ึน 
      3. ร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               หรือเทียบเท่าเพ่ิมข้ึน 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โรงเรียนสามารถ  
              ดำเนินการรับนักเรียน  ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

       2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนให้เข้าเรียนในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
              พ.ศ. 2545  

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

          จังหวัดลพบุรี  

7. งบประมาณ  จำนวน 11,400 บาท ขอถั่วจ่ายทุกรายการ (รายละเอียดตัวคูณ) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวมงบ 

ประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 
1.  แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียน 
และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบ ชั้น ป. 6 
และ ม.3 ทุกสังกัด จัดทำแผนการรับนักเรียน 
2. จัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน  ประชุม
คณะกรรมการฯ จำนวน 3 ครั้ง   
 ครั้งที่ 1 วางแผนการดำเนินงานฯ และพิจารณา
เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565        
ครั้งที่ 2  ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง 
ปีการศึกษา 2565 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (20 คน x 150 บาท x 3 ครั้ง) 
 -จัดทำป้ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  
จำนวน 2 ป้ายๆ 1,200 บาท รวม 2,400  

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 

- 

4.ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับชุมชน รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลาย 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

5. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน     
6. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อ กศจ./สพฐ.     

รวมทั้งสิ้น  9,000 2,400 11,400 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที ่1  11,400         -         - 11,400 

รวม  11,400   11,400 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.  ประชากรในวัยเรียนย้ายถิ่นฐาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าเรียนมีพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด  ให้ผู้ปกครองทราบเรื่อง 
ประกาศจัดสรรการเข้าเรียนอย่างท่ัวถึง         

2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
10.เป้าหมายผู้รับผลประโยชน์ 
     นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรโอกาสให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง  
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โครงการ  การพัฒนาครูให้มีศาสตร์วิชาครู (Pedagogy) ที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21  
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
                               กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
      11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
      เป้าหมายที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนี้จะช่วยทำให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ และใช้กระบวนการทางวิชาชีพเพ่ือให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะความรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
 แผนย่อย 12.2 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

 องค์ประกอบ (V) กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก 
    ตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ปัจจัย (F) นโยบาย/แผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

สามารถพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้ข้อสอบแบบนานาชาติให้สามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือ 



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

78 

การบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู ้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถมีการเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครใูห้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู ้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
       รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก .............................................................................................. 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
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 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตนให้เท่าทันการ

เปลี ่ยนแปลงจึงมีความจำเป็น ดังนั ้นทุกประเทศในโลกจึงมีความจำเป็นต่อการเตรียมคนให้พร้อมต่อการ
เจริญก้าวหน้าต่อเทคโนโลยี การศึกษาในฐานะของการเป็นเครื่องมือในการเตรียมคนให้มีความรู้ความสามารถที่ 
 
พร้อมต่อการพัฒนาประเทศต้องมีความทันสมัยต่อการจัดการให้พลเมืองมีความสามารถ หลักสูตรต่าง ๆ จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีมีข้าราชการครูอยู่ในสังกัดมากกว่าหนึ่งพันคน ในโรงเรียน 
25 โรงเรียน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาครูในระบบ (on the job training) ให้มีความรู ้ความสามารถในการจัด 
การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งหวังให้ครูมีศาสตร์วิชาครู ความรู้ทางสาขาวิชา และ
การทดสอบระดับนานาชาติเพ่ือนำไปสู่คุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์  
          2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครผูู้รับผิดชอบระบบ PISA ของทุกโรงเรียนในการขับเคลื่อนการเข้า
ใช้ระบบข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการปฏิบัติการสอนที่ดีของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศผ่านชุมชนการเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการปฏิบัติการสอนที่ดีของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่านชุมชนการเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจศาสตร์การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน การพัฒนาข้อสอบให้กับเครือข่าย
ครูทะเบียนและวัดผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
          1. ครูผู้รับผิดชอบระบบ PISA ของทุกโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนการเข้าใช้ระบบข้อสอบวัดสมรรถนะ
ฉลาดรู้เรื่อง(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2. ครูผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้านการวิจัยและการ
ปฏิบัติการสอนที่ดีผ่านชุมชนการเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการปฏิบัติการสอน
ที่ดีผ่านชุมชนการเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ครูทะเบียนและวัดผลมีความเข้าใจศาสตร์การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและการพัฒนาข้อสอบ 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
          1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในทุกโรงเรียนได้เข้าใช้ระบบข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง(Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู ้ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศที ่มีประสิทธิภาพมี
กระบวนการฝึกคิด  

3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการฝึกคิด 
4. เครือข่ายครูทะเบียนและวัดผลมีความเข้าใจศาสตร์การวัดและประเมินผลระดับชั ้นเรียนและ 

การพัฒนาข้อสอบ 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

          1. ทุกโรงเรียน (ร้อยละ 100) เข้าใช้ระบบข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
   2. ทุกโรงเรียน (ร้อยละ 100) ส่งผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการวิจัยหรือการปฏิบัติการสอนที่ดีของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ครูทะเบียนและวัดผลที่เข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน (ร้อยละ 100) มีความเข้าใจศาสตร์การวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและการพัฒนาข้อสอบ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
          1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใช้ระบบข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง(Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ได้รับการฝึกกระบวนการคิด  
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3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึก
กระบวนการคิด 

4. เครือข่ายครูทะเบียนและวัดผลมีความเข้าใจการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและการพัฒนาข้อสอบ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าใช้ระบบข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
         2. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึก
กระบวนการคิด  
           3. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกกระบวนการคิด 
         4. เครือข่ายครูทะเบียนและวัดผลมีความเข้าใจศาสตร์การวัดและประเมินผลระดับชั ้นเรียนและ 
การพัฒนาข้อสอบ 
6.สถานที่ดำเนินโครงการ / พื้นที่ดำเนินการ : (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    
    ทุกอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี 
7. งบประมาณ  จำนวน  72,050 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ, ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
ความฉลาดรู้ในสถานศึกษา (PISA Literacy)  

      

1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

-    (150บาทx30คนx1ครั้ง) 
2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
   ประมาณ 50 หน้า และเข้าเล่มเอกสาร 
   จำนวน 30 ชุด ชุดละ 35 บาท 
3. ค่าห้องประชุม 
4. ค่าวัสดุ 

 
4,500 

 
 

1,050 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 4,500 4,050 1,000 9,500 
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7. งบประมาณ (ต่อ) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

      

ระดับ ม.ต้น 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-    (150บาทx30คนx1ครั้ง) 
2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
   ประมาณ 50 หน้า และเข้าเล่มเอกสาร 
   จำนวน 30 ชุด ชุดละ 35 บาท 
3.ค่าวัสดุ 
4.ค่าห้องประชุม 
5.ค่าจัดทำโล่ (3 โล่ X 600 บาท) 
ระดับ ม.ปลาย 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-    (150บาทx30คนx1ครั้ง) 
2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
   ประมาณ 50 หน้า และเข้าเล่มเอกสาร 
   จำนวน 30 ชุด ชุดละ 35 บาท 
3.ค่าวัสดุ 
4.ค่าห้องประชุม 
5.ค่าจัดทำโล่ (3 โล่ X 600 บาท) 

 
4,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,050 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

1,050 
 
 
 

3,000 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

1,800 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,800 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 9,000 8,100 5,600 22,700 
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-8- 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

      

ระดับ ม.ต้น 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-    (150บาทx30คนx1ครั้ง) 
2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
   ประมาณ 50 หน้า และเข้าเล่มเอกสาร 
   จำนวน 30 ชุด ชุดละ 35 บาท 
3.ค่าวัสดุ 
4.ค่าห้องประชุม 
5.ค่าจัดทำโล่ (3 โล่ X 600 บาท) 
ระดับ ม.ปลาย 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-    (150บาทx30คนx1ครั้ง) 
2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
   จำนวน 30 ชุด ชุดละ 35 บาท 
3.ค่าวัสดุ 
4.ค่าห้องประชุม 
5.ค่าจัดทำโล่ (3 โล่ X 600 บาท) 

 
 

4,500 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,050 
 

3,000 
 
 
 
 

1,050 
 

3,000 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

1,800 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,800 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 9,000 8,100 5,600 22,700 
กิจกรรมที ่4 การประขุมปฏิบัติการด้านการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและการพัฒนาข้อสอบ  

      

1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-    (150บาทx60คนx1ครั้ง) 
2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม(60X60 บาท 
3.ค่าวัสดุ 
4.ค่าห้องประชุม 

 
9,000 

 
 

 
 

3,600 
 

3,000 

 
 
 

1,500 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 9,000 6,600 1,500 17,100 
รวมงบประมาณ 31,500 26,850 13,700 72,050 
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-9- 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 
กิจกรรมที ่1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนความฉลาดรู้ใน
สถานศึกษา (PISA Literacy)  

 
 

  9,550 

กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 

 
       22,700 

กิจกรรมที ่3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

 
 

     22,700 

กิจกรรมที ่4 การประขุมปฏิบัติการ
ด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้น
เรียนและการพัฒนาข้อสอบ  

  

 

 17,100 

รวม - 9,550 62,500 - 72,050 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1. ผู้เข้าร่วมไม่มาตามกำหนด 
       2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 
       3. การไม่ได้รับความร่วมมือในการนำไปใช้ในสถานศึกษา 

     9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกำกับติดตาม 

    2. การวางระบบการนิเทศ  ติดตาม 
        3. ความยืดหยุ่นของการกำกับติดตามด้วยเทคโนโลยี 
10.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
      ครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 
 

9,550 

22,700 

22,700 

17,100 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนิเทศ ติดตามเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  30 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
  เป้าหมายที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 องค์ประกอบ (V) V02 ผู้สอน (ครู /อาจารย์) 
 ปัจจัย (F) F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ 

ต้องการของประเทศ 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยไดร้ับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม 

มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
   การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน 
   การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ..............................................................................................  
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาได้รับความคาดหมายให้ทำหน้าที่ๆ ในสังคม การเมืองและเศรษฐกิจมากมาย นับตั้งแต่การช่วย
ให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมของสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประชาชน
ต้องการทักษะการคิดและการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ในการพัฒนาการศึกษา
ดังกล่าวสิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่การพัฒนาครูที่จะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น
การสร้างครูยุคใหม่ท่ีมีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและเสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ครูจึงเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กไทย เก่ง ดี มีความสุข เมื่อสังคมไทยเผชิญวิกฤตปัญหาคุณภาพ
การศึกษาหลายฝ่ายต่างคาดหวังว่าคุณภาพครูจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกอบกู้คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นผู้ที่
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยตรงแต่ผลผลิตของระบบการศึกษาไทยปัจจุบันกลับสะท้อน
คุณภาพครูที่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และมีความจำเป็นต้องแสงหาวิธีการพัฒนาครูที่เหมาะสมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 การบริหารจัดการในปัจจุบันมุ่งการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่โดดเด่น แตกต่าง บรรลุความมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า วิธีการปฏิบัติที่ดี
สู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) เป็นวิธีที่เพิ่มพลังกระตุ้น แรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามใน
การปฏิบัติ พัฒนางาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีที่สุด มุ่งสู่ความสำเร็จหรือความเป็นเลิศในผลของการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพราะวิธีปฏิบัติที ่เลิศ เป็น 1 ใน 5 ของทักษาใน
องค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจะช่วยประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย     
ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ช่วยเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จให้เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 
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  การนิเทศ เป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียน   
การสอน การชี้แนะการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมายคือ คุณภาพของผู้เรียน การนิเทศนั้นถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะกระบวนการนิเทศจัดเป็นศาสตร์ 
เนื่องจากเป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู้ และคุณค่าในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศิลป์ 
เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสื่อสาร การจูงใจ การ
ประสานงาน เพ่ือปรับทัศนคติแนวคิดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู ้สอน
และนิเทศ ติดตามเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ครูผู้สอนในสังกัด
ได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพครูสู ่ศตวรรษที่ 21 
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
      2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นให้กับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัด  
      2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.3 เพ่ือคัดเลือกและยกย่องครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
Learning 
     2.4 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
  3.1.1 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  3.1.2 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ได้แลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          3.1.3 ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning 
    3.1.4 ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)  
          3.2.1 ครูผู้สอนในสังกัด เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวิธีการหรือวิธีปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการดำเนินการที่ดีขึ้นขององค์กร มีนวัตกรรม มีกระบวนการที่เป็นระบบยอมรับได้ 
  3.2.2 นักเรียนในสังกัด เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
  3.2.4 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการนิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษา 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
   4.1.1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      
   4.1.2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best  

Practice) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1.3 ร้อยละ 80 ของครูผู ้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active Learning 
   4.1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  4.2.1 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถนำเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูงไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
  4.2.2 ครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แลกเปลี ่ยนวิธีการปฏิบัติที ่ดีสู ่ความเป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
          4.2.3 ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
     4.2.4 ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 5.2 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 5.3 ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 5.4 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

 6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 6.2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  
 
 
 
 
 
 



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

90 

7. งบประมาณ  จำนวน  315,000 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย       
   1.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร“พัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” วางแผนและสรุปผลการ
อบรม  
    - ค่าอาหาร (150*10*2=3000) 
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (500*10*2=10000) 
    - ค่าถ่ายเอกสารสรุปรายงาน  
  1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูงสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยฯ” 
    - ค่าอาหารในการอบรม (150*80*1=12000) 
   - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงานและ
วิทยากร (500*10*1=5000) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
(1200*1*7=8400) 
   - ค่าวัสด ุ
   - ค่าบำรุงสถานที่และสาธารณูปโภค 
  1.3 การประกวดคลิปวีดิโอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
    - ค่าอาหารประชุมกรรมการกำหนดเกณฑ์การ
ประกวด และตัดสินการประกวด (150*
10*2=3000) 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (1000*
10*1=10000) 
    - ค่าโล่รางวลั (600*3=1800) 
   1.4 การคัดเลือกหนังสือตามโครงการรักการอ่าน 
    - ค่าอาหารประชุมกรรมการคัดเลือกหนังสือ 
(150*11*1=1650) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8400 
 
 
 
 
 
 

 
 

10000  

 
 
 

 
3000 
10000 
500 

 
 

12000 
 

5000 
 
 
 

3000 
 

 
3000 

 
 
 
 
 
 

1650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 
 

 
1800 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  18400 38150 4800 61350 
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

   
 

 

  2.1 การนำเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    - ค่าอาหารประชุมกรรมการกำหนดเกณฑ์การ
ประกวด และตัดสิน Best Practice  
(150*10*2=3000) 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (1000*
10*1=10000) 
    - ค่าโล่รางวลั 6 โล่ (ระดับม.ต้น/ม.ปลาย) 
(600*6=3600) 
    - ค่าวัสด ุ
    - ค่าบำรุงสถานที่และสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 

10000 

 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 
 

1500 

 
 
 
 
 
 
 
 

3600 
 

3000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 10000 4500 6600 21100 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

   
 

 

  3.1 การคัดเลือกและยกย่องครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning 
    - ค่าอาหารประชุมกรรมการกำหนดเกณฑ์การ
ประกวด และตัดสิน (150*10*2=3000) 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (1000*
10*1=10000) 
    - ค่าโล่รางวลั 6 โล่ (ระดับม.ต้น/ม.ปลาย) 
(600*6=3600) 
    - ค่าวัสด ุ
    - ค่าบำรุงสถานที่และสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 

10000 

 
 

3000 
 
 
 
 
 

 
1500 

 
 

 
 

3600 
 

3000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 10000 4500 6600 21100 
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

   
 

 

  4.1 จัดทำแผนนิเทศ  
    - ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผน และสร้าง
เครื่องมือการนิเทศ  
    - ค่าอาหาร (150*100*1=1500) 
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (500*10*1=5000) 
    - ค่าถ่ายเอกสารแบบนิเทศ  
  4.2 การลงพ้ืนที่นิเทศรายโรงเรียน  
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (300*26*5=39000) 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ (120*26*5=15600) 
  4.3 การนิเทศบูรณาการสหวิทยาเขต 
    - ค่าอาหารประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผน 
(150*10*1=1500) 
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  (500*5*4=12500) 
    - ค่าถ่ายเอกสารสรุปรายงาน  
    - ค่าอาหารนิเทศบูรณาการสหวิทยาเขต 
(150*40*3=18000) 
    - ค่าวัสด ุ
    - ค่าบำรุงสถานที่และสาธารณูปโภค 
  4.4 สรุปรายงานการนิเทศ 
    - ค่าอาหารประชุมคณะทำงานสถานที่เอกชน 
(800*20*3=4800) 
   - ค่าท่ีพัก 2 คืน (1200*12*2=28800) 
   - ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน 3 วัน 

  
 
 

1500 
5000 
1250 

 
39000 
15600 

 
1500 

 
12500 
1000 
18000 

 
 

6000 
 

48000 
 

28800 
30000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3300 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  208150 3300 211450 
รวมงบประมาณ  38400 255300 21300 315000 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาไทย 

- 9650 31400 20300 61350 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 4500 - 16600 21100 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- 4500 16600 - 21100 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศบูรณาการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

- 9250 56400 145800 211450 

รวม  27900 104400 182700 315000 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
  9.1.2 ระยะเวลาในการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศอาจไม่เป็นตามท่ีกำหนด 
  9.1.2 จำนวนครูเข้าร่วมการส่งผลงานอาจน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  9.1.3 กิจกรรมอื่นจัดแทรกซ้อน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  9.2.1 บูรณาการนิเทศร่วมกับการนิเทศปกติ หรือการนิเทศโดยผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน 
  9.2.2 เพ่ิมช่วงระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1.1 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      
     10.1.2 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  10.1.3 ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning 
  10.1.4 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของข้าราชการครูและ 
             บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางปาณิสรา  ตุลพันธ์     
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..3..... ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับระเบียบใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การพัสดุ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ สามารถสนับสนุนให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
ใน การจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิด
การเรียนรู้  และส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สถานที่  แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ด้านการจัด
การศึกษา 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
        12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
            เป้าหมายที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การพัสดุ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ สามารถสนับสนุนให้โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานเกดิการเรียนรู้ และส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ ด้าน
การจัดการศึกษา 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารงบประมาณที่
ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบฯ แนวปฏิบัติ ในระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมกับแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในศตวรรษท่ี 21  
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2.4 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 

                 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
                 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการ
บริหารงบประมาณ ส่งผลให้การใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ถูกใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และส่งเสริมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ วัสดุ 
อุปกรณ์หลักสูตรและกิจกรรมของผู้เรียน 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี)............................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
    ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

96 

 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ 

โรงเรียนจำนวน 25 โรงเรียน เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และการส่งเสริมธรรมมาภิบาลสร้าง 
ความน่าเชื่อถือทางด้านการคลังในภาพรวมของการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  และสามารถ 
ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงบประมาณให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่ถูกต้อองตามกฎระเบียบ รวดเร็ว มีมาตรฐาน 
โปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบจากภายนอก 

และเนื่องจากภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด คือ 
การกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 
การคลัง ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงควรเป็นหน่วยงานที่มีการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเป็นที่เชื่อถือ สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน ได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ในฐานะส่วนราชการของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือเป็น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย 
บุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

2.2 เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ  
วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด เป็นไปตาม 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด 
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2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
3.1.1 แนวทางการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ 
3.1.2 แนวทางการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ 

   3.1.3 การกำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
3.2.1 เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัดและเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่กำหนด 

3.2.2 กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้องตรงเวลา 
ตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใสสามารถตรวจสอบ 
ได้ มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 

3.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ตามท่ีรัฐบาลกำหนด 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา รวม 15 คน  
4.1.2  เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน รวม 50 คน 
4.1.3  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน รวม 50 คน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1. เจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์งานให้ตรงกับระเบียบแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กำหนด 
4.2.2  เจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้ 

และสามารถปฏิบัติงานในระบบ e-GP  ได้ถูกต้อง และเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ทันเวลา 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
5.1 เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัดและเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่กำหนด 

5.2 กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้องตรง 
เวลา ตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใสสามารถ 
ตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 

5.3 การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2565 ของ 
โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
รวดเร็วตามท่ีรัฐบาลกำหนด 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

    อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
7. งบประมาณ  จำนวน  63,700.00 บาท   ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1.  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
การเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนใน
สังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี จำนวน 65 คน  

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน คนละ 
(150 บาท X 65 คน X 1 วัน) 

   
 
 
 
 
 
 

9,750.00  

  

- ค่าวิทยากร (600 บาท X 1 คน X 7 ชม.) 4,200.00     
- ค่าท่ีพักและพาหนะวิทยากร  3,000.00   
- ค่าเช่าสถานที่  3,000.00   
- ค่าจัดทำเอกสาร   3,000.00  
- ค่าจัดทำป้าย   1,500.00  
- ค่าวัสดุในการอบรม   8,150.00  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 4,200.00   15,750.00 12,650.00 32,600.00 
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่2. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีการปฏิบัติงานใน
ระบบ E-GP หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วย
เจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จำนวน 65 คน 

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน คนละ          
(150 บาท X 65 คน X 1 วัน) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

9,750.00 

 

 

- ค่าวิทยากร (1X7X600) 4,200.00    
- ค่าท่ีพักและพาหนะวิทยากร  3,000.00   
- ค่าเช่าสถานที่   3,000.00   
- ค่าจัดทำเอกสาร   3,000.00  
- ค่าวัสดุในการอบรม   8,150.00  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 4,200.00 15,750.00 11,150.00 31,100.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,400.00 31,500.00 23,800.00 63,700.00 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 
กิจกรรมที ่1  32,600.00   32,600.00 

กิจกรรมที ่2  31,100.00   31,100.00 

รวม  63,700.00   63,700.00 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

1. โรงเรียนไม่มีบุคลากรทางการเงินโดยตรง 

          2. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินบ่อย ๆ  

          3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ เนื่องจากสำนักงานเขตฯไม่มีการจัดอบรม    

ให้กับโรงเรียน 

          4. เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนไม่สามารถบริหารงบประมาณที่ได้ในเวลาที่กำหนด  
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เป็นไปตามนโยบายคณะรัฐมนตรีสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ควรมีงบประมาณในการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์
งานให้ตรงกับระเบียบแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กำหนด 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุในฐานะส่วนราชการ 
          2. เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ และระเบียบ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

3. เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  
วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด เป็นไปตาม 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด 
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โครงการ    พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
              ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
แผนงาน    แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์  
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

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

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
       เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลก ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล   
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีแผนดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
การปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
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      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y) 
                     แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                     เป้าหมายของแผนย่อย 2)คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                     องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
                     ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
                     การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ทีมี่ประสิทธิภาพผู้เรียน
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชน 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  
              การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   
   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายที่กำหนด และปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่กำหนด บุคคลที่มีความสำคัญในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ด ั งน ั ้น  สำน ักงานเขตพ ื ้นที่ การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาลพบ ุรี   ได ้ตระหน ักถ ึงความสำคัญ                     
และความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานดังกล่าว  จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี             
เพื ่อเป็นการพัฒนาความรู ้และทักษะการบริหารงานของตนเองและทีมงานได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่                          
และความรับผิดชอบ สถานการณ์และโอกาส  พร้อมพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน               
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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   2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู

และบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสานงานอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ                       

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จและการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
       3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี         
มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน จำนวน 400  คน 
       3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
            ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และอัตราจ้างทุกคน มีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามวิชาชีพที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปรงใส โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข้าใจ 
เข้าถึง และสามารถนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในทุกมิติ ส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 
 

4. ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPls)  
          4.1 ด้านปริมาณ  
            1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี     
มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน จำนวน 400 คน 
   2. ร้อยละ 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ด้านคุณภาพ 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอและจังหวัด) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรีและโรงเรียนในสังกัด 
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7. งบประมาณ จำนวน 134,950บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร           
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี   
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (150บาท x 75คน x 1วัน) 
2.ค่าวิทยากร (1,200บาท x 1คน x 6ชม.) 
 

 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 

11,250 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,250 
7,200 

 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 7,200 11,250  18,450 

กิจกรรมที่  2  การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (150บาท x 70คน x 2วัน) 
2.ค่าวิทยากร (600บาท x 2คน x 6ชม.) 
   

 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 

21,000 
 
 

  
 
 
 
 

21,000 
7,200 

 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 7,200 21,000  28,200 

กิจกรรมที่ 3  การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่ 
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(150บาท x 12คน x 4วัน) 
2.ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ 

  
 
 

7,200 
 

15,000 

 
 
 
 
 

 
 
 

7,200 
 

15,000 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  22,200  22,200 
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รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมือ 
อาชีพ และการปฏิบัติธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
คุณธรรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(150บาท x 100คน x 2 วัน) 
2.ค่าวิทยากร (600บาท x 2คน x 12ชม.) 
3.ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 

30,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 

30,000 
 

14,400 
10,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 14,400 30,000 10,000 54,400 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบุคลากรระดับเขตและโรงเรียน
ให้ใช้แพรตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (150บาทx15คนx1วัน) 
2.ค่าวิทยากร (600บาทx1คนx6ชม.) 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 

2,250 

 
 
 
 

 
 
 

2,250 
3,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 3,600 2,250  5,850 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียนให้ใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (150บาท x 15คน x 1วัน) 
2.ค่าวิทยากร (600บาท x 1คน x 6ชม.) 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 

2,250 

 
 
 
 

 
 
 

2,250 
3,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6 3,600 2,250  5,850 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,000 88,950 10,000 134,950 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

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

กิจกรรมที่  1  การพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหารการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   

  18,450  18,450 

                 รวม   18,450    18,450 
กิจกรรมที่  2  การพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุร ี

14,100   14,100 28,200 

รวม 14,100   14,100 28,200 
กิจกรรมที่  3  การประเมิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ 

 5,000 5,000 12,200 22,200 

รวม  5,000 5,000 12,200 22,200 
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาครูผู้ช่วย 
สู่เส้นทางครูมืออาชีพ และ 
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  

         54,400  54,400 

รวม   54,400  54,400 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบุคลากร 
ระดับเขตและโรงเรียนให้ใช้                
แพรตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการ 

        5,850   5,850 

รวม  5,850   5,850 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากร 
ระดับโรงเรียนให้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

 5,850   5,850 

รวม  5,850   5,850 
รวมทั้งสิ้น 14,100 16,700 77,850 26,300 134,950 
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1.ปัจจัยความเสี่ยง 
     - ด้านงบประมาณ และด้านเวลา 
     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านไม่เข้าร่วมการประชุม 
 

 9.2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         - ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
              - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดประชุม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้ และทักษะในการบริหารงานตนเอง และทีมงานเพื่อให้สามารถบริหารงาน
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ส่ งผลดีต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษา 
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โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์  
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

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

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
      เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีแผนดำเนินการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ  

และพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
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      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y) 
 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอเหมาะสม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ

พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ทีมี่ประสิทธิภาพผู้เรียน
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชน 

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

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการบริหารบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ทรัพยากรบุคคลมีสรรถนะสูงขึ้น และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือสามารถลดต้นทุนได้เพิ่มขึ้น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัมนาประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งถือ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาที ่มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและประกอบคุณงามความดีต่อทางราชการและ
ประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้ความสนใจดูแลเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษให้เหมาะสมกับที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือพัฒนาระบบ
แรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน สร้างความศรัทธาในวิชาชีพและความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 
2565 เพื่อพัฒนาระบบแรงจูงใจ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน สร้างความศรัทธาในวิชาชีพและ
ความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
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2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนา
ระบบแรงจูงใจ ให้ได้มาตฐาน 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสร้างความตระหนักในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำงานของตนเอง  
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ลพบุรี 
          2. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอาวุโส ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี จำนวน 200 คน 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และอัตราจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ 
   

4. ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPls)  
     4.1 เชิงปริมาณ    
 1. ร ้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้ร ับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความศรัทธาในวิชาชีพที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน 
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    4.2 เชิงคุณภาพ   
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ลพบุรี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี  มีความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความศรัทธาในวิชาชีพ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนา
ระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ 
6. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอและจังหวัด) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และสถานที่โรงแรม/ภัตตาคารในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
7. งบประมาณ จำนวน 153,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15,000 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  15,000  15,000 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คนx100 บาทx1วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 350 บาทx1วัน) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าวิทยากร (1 คน x 1200 บาท x 6 ชม.) 

 
 
 
 
 

7,200 

 
 

20,000 
70,000 

 
 
 
 

41,400 
 

 
 

20,000 
70,000 
41,400 
7,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 7,200 90,000 41,400 138,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 105,000 41,400 153,600 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

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

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

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

                 รวม  5,000 5,000 5,000 15,000 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา
ข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส 
ประจำปี 2565  

   138,600 138,600 

                 รวม    138,600 138,600 
รวมทั้งสิ้น  5,000 5,000 143,600 153,600 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1.ปัจจัยความเสี่ยง 
       การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมแรงด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งกิจกรรมจากต้นสังกัดยัง
มีค่อนข้างน้อยและไม่ครอบคลุม จึงดำเนินการได้เพียงระดับเขตพ้ืนที่เท่านั้น 
 9.2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

           ควรมีการจัดสรรงบประมาณ หรือจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
บุคลากรในสังกัดหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้มีความซาบซึ้งและประทับใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และมีความมุ ่งมั ่นในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างดีได้ 
           2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตหลัง
เกษียณได้อย่างเหมาะสม   โดยสามารถดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 
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โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
และสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์ และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..3.... ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
          เป้าหมายที่   2 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด วัยมีคุณภาพมากข้ึน  
                      ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน 
                      ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
              แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 

   แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                   เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
                      วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
                      แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น                                                                    
.                  องค์ประกอบ (V) 04   เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
                   ปัจจัย (F)  0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและภูมิคุ้มกัน 

         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย สพม.ลบ มีการ 
           ติดตามนิเทศ ช่วยเหลือเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมาก 
           ยิ่งขึ้น 
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
       แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
              ไทยทุกช่วงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี)    - 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา ครูที่ทำหน้าที่ครูแนะแนวหรือ
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 
อาจารย์  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็ก 
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบวินัย ปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ ได้  
เนื่องจาก  สถานการณ์ในปัจจุบัน นักเรียนมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามท่ีเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามกระบวนการ โดยเฉพาะครูที่ปรึกษายังขาดทักษะ
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย     ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้ทำหน้าที่ครูแนะแนว ให้มี
ความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน เพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแล
ได้อย่างทันท่วงที และสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  ครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 2.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
 1. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 
 2. ครู และบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพครบทุกโรงเรียน 

    3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 

 - โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

 4.1  เชิงปริมาณ 
ร้อยละของนักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนทั่วไป ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
6.  สถานที่ดำเนินการ / พื้นที่ดำเนินการ (ระบุ อำเภอ และจังหวัด) 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัด  

7. งบประมาณ (งบ สพฐ. 17,000 บาท  และ สพม.ลบ 49,200 บาท ) รวมเงิน 66,200 บาท   
    (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที่ 1        
 - จัดประชุมเพ่ือพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการ
ทำงานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครู
ที่ดูแลนักเรียน ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
จำนวน (70 คน  x 150 บาท x 2 ครั้ง)  

   
 

21,000 
 

  

-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม  (600 บาทX2คนX12 
ชม.) 

14,400    

-ค่าเช่าสถานที่  2,000   
-ค่าวัสดุ   1,000  
-ค่าถ่ายเอกสาร  2,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 14,400 25,000 1,000 40,400 
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 2      

-ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจากข้อมูลการ
เยี่ยมบ้านและข้อมูลนักเรียนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
-ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ  
กลุ่มมีปัญหา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
            -ค่าเบี้ยงลี้ยง (240 บาท x 4 คน x 5 ครั้ง) 
            - ค่าน้ำมันเชื้องเพลิง 

 

 

 

 

 

 
4,800 
4,000 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 - 8,800 - 8,800 

- สรุปผลการดำเนินงาน     

กิจกรรมที่ 3   (งบประมาณ สพฐ.) 

การติดตามผลการดำเนินงานระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
ของนักเรียนยากจน โดยคณะทำงานฯและ
ผู้รับผิดชอบ   
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัด (1 วัน) 
    - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (150 บาท x 35 คน) 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร   (600 บาท x 6 ชม.) 
2. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 
   -  ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 คน x 5 วัน) 
   -  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
3. สรุปรายงานผล 

  

 

 

 

 

 
 

3,600 
   

 

 

 

 

 5,250 
 
 

 
 

6,000 
2,150 

 

 

             รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 3,600    13,400 - 17,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,000    47,200 1,000 66,200 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1   40,400  40,400 
กิจกรรมที่ 2   8,800  8,800 
กิจกรรมที่ 3  17,000   17,000 

รวม  17,000 49,200 - 66,200 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยเสี่ยง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 กำกับติดตามเฝ้าระวังตามแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 
 

10. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ 
  นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
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  โครงการ  บริหารปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                                                
ให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปาณิสรา   ตุลพันธ์  

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 -   กันยายน   2565   
        

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..3.... ด้าน การพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
              เป้าหมาย บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
               เป้าหมายที่ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรักมี 
ความภูมิใจในความเป็นข้าราชการมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
               การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 

2.5 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
                 แผนย่อย (๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
                 เป้าหมายของแผนย่อย ๑) บุคลากรมีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และสมดุล 
ทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
                 องค์ประกอบ (V) ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง 
                         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี มีแผนการส่งเสริมให้ บุคลากร 
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ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทํางาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 

     ประเด็นที่  5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
  เป้าหมาย 4 : การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ บุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ
และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
          4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก บุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
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 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียน  พร้อมทั้งมีหน้าที่จัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาชาติ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู ้เพิ ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการบริการและการจัดการศึกษาแบบยั่งยืน และ
ในภารกิจต่าง ๆ ในการดำเนินงานต้องมีรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และด้วย
ความเรียบร้อย 
  2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบริหารจัดการภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย  

2. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
                บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 กลุ่มงาน  และสถานศึกษาจำนวน 25  
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     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ  

จากสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา/ครู และบุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย 

             2. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
                - บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 กลุ่มงาน และสถานศึกษาจำนวน 25 โรงเรียน 

    4.2 เชิงคุณภาพ 
                      1. ร้อยละร้อยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน

ในแต่ละภารกิจจากสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา/ครู และบุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                        
                  2. ร้อยละร้อยบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงาน 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
                    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม  
ศึกษาลพบุรี และประชาชนทั่วไป 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
7. งบประมาณ  จำนวน  2,264,700 บาท  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ (รายละเอียดตัวคูณ)  

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ค่าเบี้ย
เลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าที่พัก 

 140,000.00   

- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  36,000.00   
- ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง     

(12,000 บาท x 6 คน x 12 เดือน ) 
 864,000.00   

- ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง       
(9,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน ) 

 108,000.00   

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา  200,000.00   
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

- ค่าบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน/
จำเป็นเร่งด่วน 

 426,700.00   

      -    ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์   300,000.00  
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    30,000.00  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   1,774,700.00 330,000.00 2,104,700.00 
กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค     

- ค่าไฟฟ้า  90,000.00   
- ค่าประปา   10,000.00   

      -    ค่าโทรศัพท์  50,000.00   
- ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  10,000.00   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  160,000.00  160,000.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,934,700.00 330,000.00 2,264,700.00 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 180,000 627,500 627,500 627,500 2,062,500 
กิจกรรมที่ 2 23,000 45,000 45,000 89,200 202,200 

รวม 203,000 672,500 672,500 716,700 2,264,700 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
              -งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               1. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
               2. กำหนดมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึก
ลพบุรี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพ่ือให้ดำเนินงานในแต่ละภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
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  โครงการ  การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด                                                                
ปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  หน่วยตรวจสอบภายใน    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปาณิสรา   ตุลพันธ์  

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 -   กันยายน   2565           
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ..6.... ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
 เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
      เป้าหมายที่ ประเทศไทยปลอดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

2.6 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
 แผนย่อย (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ๑) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
 องค์ประกอบ (V) พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
 ปัจจัย (F0205 ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โรงเรียนในสังกัดมีการปฏิบัติงานตามบริบท

ภารกิจอย่างมีศักยภาพ ถูกต้องครบถ้วนในด้านการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถป้องปรามไม่ให้ก่อเกิดการทุจริต 
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ลดความเสี่ยงแก้ไข้ปัญหาได้ทันการณ์ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ช่วย
สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานถูกต้องสำเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
       การตรวจสอบภายในเป็นกลไกลสำคัญและเป็นเครื่องมือในการสอบทานการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ  เพื่อ
สร้างความเชื่อม่ันและให้คำปรึกษาให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี และเพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้การตรวจสอบภายใน 
คืองานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรมและคำปรึกษาที่มีคุณค่าแก่หน่วยงาน  อนึ่งในการออกปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นการติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ  
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นระบบ  
และเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุให้กับโรงเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ  และบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง 

   หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความสำคัญท่ีจะต้องดำเนินงานปฏิบัติ กำกับ ติดตาม 
ดูแล  การบริหารจัดการ  การปฏิบัติงานภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไป อย่างต่อเนื่องและ       
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
2. วัตถุประสงค์  

4. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

5. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
มีการควบคุมทรัพย์สิน รัดกุม ครบถ้วนถูกต้อง และใช้ทรัพยากรประหยัดคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด  

6. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานและให้การทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน 

7. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

8. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้คำปรึกษาท่ีเพ่ิมคุณค่า 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
                1.  ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด ในเรื ่อง 
การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 

       2.  ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน 
      3.  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแลละสังคมจากระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19) จำนวน 26 โรงเรียน 

      4.  ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาศที่ 4 
ประจำปีงบประมาณ 2564 และไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของทุกโรงเรียนผ่านการรายงาน
ข้อมูลของโรงเรียน 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
    โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด  

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
            1. ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี หลักฐานการจ่าย   
การจัดซื้อจัดจ้าง และรายได้สถานศึกษา  
  2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
  3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการเป็นไปตามนโยบาย 
  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก 

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

หน่วยรับตรวจ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
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6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

   จังหวัดลพบุรี 
 

7. งบประมาณ  จำนวน 38,000.00 บาท  (รายละเอียดตัวคูณ)  

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1        
1.1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ
การปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด ในเรื่อง การเงิน 
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 
1.2 การตรวจสอบการดำเนินงาน เงินรายได้
สถานศึกษา/เงินอุดหนุน 

     

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 20 วัน )             9,600.00   
- ค่าพาหนะเดินทาง  9,000.00   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   9,000.00  
- ค่าถ่ายเอกสาร            1,000.00  
- ค่าวัสดุสำนักงาน          3,000.00  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   18,600.00 13,000.00 31,600.00 
กิจกรรมที ่2      
2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  
 

 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 1 คน x 10 วัน )              2,400.00   
- ค่าวัสดุสำนักงาน          4,000.00  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  2,400.00 4,000.00  6,400.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  21,000.00 17,000.00 38,000.00 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 

64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 

65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 
65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 

65) 
กิจกรรมที่ 1  9,000.00 12,600.00 10,000.00 31,600.00 
กิจกรรมที่ 2  3,500.00 2,900.00   6,400.00 

รวม  12,500.00 15,500.00 10,000.00 38,000.00 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

              -การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการตรวจสอบเป็นไปกำหนดการ. 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               -ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบ โดยส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องให้     
ตรวจสอบ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
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โครงการ  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
   กลุ่ม นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม  และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3  ระดับ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

        20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้จัดทำ
ส่งเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพศึกษา ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580), แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561–2580) , แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561- 2565) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 
- 2565), แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มี
สาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการ งบประมาณ
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และการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส  

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
 แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินและการคลัง 
 เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 องค์ประกอบ (V) แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ปัจจัย (F) แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น   

ตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและกำหนดกรอบนโยบายจุดเน้น  
สู่การปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลดำเนินการโครงการและงบประมาณให้เป็นไป ตาม
ปฏิทินกำหนด เป็นรายไตรมาส 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 

 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  

 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุภรี จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
– 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย
ในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน มีสมดุลในการบริหารจัดการ
เชิงบูราการ มีการกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผล    
อย่างเป็นระบบ  

ประกอบกับ นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้มีมาตรฐาน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามแนวทาง 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ความจำเป็นขาดแคลน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบดำเนินงานบริหารจัดการทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบได้   

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางในการ
ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งความต้องการและ
บริบทของพื้นที่ 
           2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรงมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ ใช้ในการ  
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.3 โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตรงกับความต้องการจำเป็น สามารถพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนด้านครุภัณฑ์ อาคารเรียน  
     2.4 เพ่ือกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถตรวจสอบผลดำเนินงานได้ 
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     2.5 เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล หลักฐานการประเมินตนเอง รองรับการติดตาม ประเมินของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการดำเนินงาน
ภาพความสำเร็จ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
     2.6 เพ่ือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ (eMENSCR)    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
    3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา  

 3.1.2 ทุกโรงเรียนจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตามแนวทางและข้อกำหนดของ สพฐ. 
 3.1.3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีระดับผลการประเมินตามนโยบาย ตัวชี ้ว ัด ตามมาตรฐาน  

และรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSCR ได้ทุกโครงการ 
 3.1.4 ผู้บริหารศึกษา บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจำนวน 30 คน 

มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
   3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาที่ทันสมัย 
และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

 3.2.2 โรงเรียนใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้        
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีมีระดับผลการประเมินตามนโยบาย ตัวชี้วัดในระดับ
ดีมาก และรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSCR ได ้100% 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 
       4.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่นำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
    4.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณ  

    4.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโยบาย จุดเน้น และ 
นำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
    4.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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4.2 เชิงคุณภาพ      
  4.2.1 การบริหารงานเชิงคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ 

  4.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 
         4.2.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีระดับผลการประเมินตามนโยบาย ตัวชี้วัดในระดับดีมาก 
และรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ  eMENSCR   ได้ครบทุก
โครงการ 
  4.2.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2.5 โรงเรียนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ลพบุรี 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ   / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

7. งบประมาณ  จำนวน   96,200 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 

- ประชุมคณะทำงานฯ วิเคราะห์ข้อมูล 
ในการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา  

- จัดทำเอกสารรูปเล่มสารสนเทศ 
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

    

    1. ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(150 บาท x 10 คน x 1 วัน) 

 1,500  1,500 

    2. ค่าจัดทำรูปเล่ม (130 บาท x 60 เล่ม) 
 

 
10,200 

 10,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  11,700  11,700 
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รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทบทวนแผนคุณภาพ 
(พ.ศ. 2563-2565) (สพม.5) วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

- ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา (ระยะ 5 ปี) (สพม.5 เดิม) 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา SWOT กำหนด
ตัวชี้วัดและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพม.ลพบุรี 

- ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง 
กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    

    1. ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(150 บาท x 30 คน x 2 วัน) 

 9,000 
 

9,000 

    2. ค่าพาหนะของคณะกรรมการ (ภายนอก)       
(400 บาท x 2 คน x 1 วัน) 

 
800  800 

    3. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  4,000  4,000 
    4. ค่าวัสด ุ   5,000 5,000 
    5. ค่าจัดทำรูปเล่ม (120 บาท x 60 เล่ม)  7,200  7,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  21,000 5,000 26,000 

กิจกรรมที่ 3  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ     
งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคำขอ 
ตั้งงบประมาณปี 2566 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขต
พ้ืนที่ฯ 

    

1. อาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
คณะกรรมการ (150 บาท x 30 คน x 1 วัน) 

 4,500 
 

4,500 

   2. เอกสารประกอบการประชุม (50บาทx 30 ชุด)  4,000  4,000 

   3. ค่าวัสด ุ   3,000 3,000 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  8,500 3,000 11,500 
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รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4 การรายงานกิจกรรม/โครงการใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

- ประชุมชี้แจงการรายงานกิจกรรมโครงการ 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

    

    1. ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มของ
ผู้เข้าร่วมประชุม (150 บาท x 30 คน x 1 วัน) 

 4,500  4,500 

    2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  3,000  3,000 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  7,500  7,500 

กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ
รองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

    

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

    

- ประชุมวิเคราะห์แบบติดตามผู้รับผิดชอบ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามตัวชี้วัด และการรายงานผลผ่านระบบ 
(ผ่านระบบ E-MES) รวม 4 ไตรมาสประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

    

- กิจกรรมรองรับการตรวจราชการของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส) 

    

   1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในการประชุมคณะทำงาน (150 บาท X 30 คน x 5 
วัน/ครั้ง)   

 22,500  22,500 

2. ค่าวัสดุ   3,000 3,000 
3. ค่าถ่ายเอกสาร  4,000  4,000 

   4. ค่าจัดทำเอกสารสรุปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงาน ปี 2565 (200 บาท x 50 เล่ม) 

 10,000  10,000 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5  36,500 3,000 39,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  85,200 11,000 96,200 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.- ก.ย. 65) 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา   
ปีการศึกษา 2564 

11,700    11,700 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวน
แผนคุณภาพ (พ.ศ. 2563-2565) 
(สพม.5) วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  

26,000    26,000 

กิจกรรมที่ 3  การจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน รายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

11,500    11,500 

กิจกรรมที่ 4 การรายงานกิจกรรม/
โครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 7,500   7,500 

กิจกรรมที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
และรองรับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 9,500 15,000 14,000 39,500 

รวม 49,200 17,000 15,000 14,000 96,200 
 
 
 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสถานการณ์ปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลด้านอาคารเรียน 
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่โรงเรียนรายงานตามระบบการกรอกข้อมูลที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
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   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่และสถาน ศึกษาให้ทราบนโยบายและความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
        2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน ในการ 
ขอตั้งงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม รวมถึงให้ความสำคัญกับการกรอกข้อมูลและ ติดตามข้อมูล
เป็นระยะ ๆ ตามเวลาที่กำหนด 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และโรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการและ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัดมี ทิศทางในการดำเนินงานเพ่ือ
สนองนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเนน้ของหน่วยงานต้นสังกัด  
      3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและสถานศึกษาในสังกัด มีระบบฐานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้เผยแพร่และบริการข้อมูลทางเว็บไซต์ 
      4. โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารเรียน อาคารประกอบที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
      5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการรายงานผลการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงานโครงการ 
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โครงการ  การติดตามการการกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
             ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
                               กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
      11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
      เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
 แผนย่อย 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 องค์ประกอบ (V) กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก 
    ตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ปัจจัย (F) นโยบาย/แผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการจะทำให้การดำเนินงานมีการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการดำเนินงานที่ตรงตามนโยบาย และสร้างเครือข่ายที่ดีทำให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ..............................................................................................  
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การดำเนินงานบริงานจัดการของโรงเรียนในด้านต่างๆ ของโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องมุ่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ครู และโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนนั้นไม่ได้มีสิ่งเดียว แต่ต้อง
ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกมิติ ดังนั้นการดำเนินงานในด้านของการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาก็มีความจำเป็นต้องดำเนินงาน เพราะเป็นคณะกรรมการเพียงชุดเดียวที่ยังคงมีอยู่
ในขณะนี้ (ปี พ.ศ.2564) โดยเป็นองค์คณะบุคคลที่จัดตั้งเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้มีการดำเนินงาน โดยในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรีมีโรงเรียนพัฒนานิคม ในด้านคุณภาพนั้นการพัฒนาตามมาตรฐานก็มีความจำเป็น ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดมาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนไว้ คือ มาตรฐานระดับ ScQA และ
ระดับ OBECQA ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อการกำกับ ติดตามให้โรงเรียนต่าง ๆ ดำเนินงานตามคุณภาพที่กำหนด
ไว้จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินงาน 
 

2. วัตถุประสงค์  
        2.1 เพ่ือดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2 เพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.3 เพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพมัธยม 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
          3.1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

3.1.2 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพมัธยมของโรงเรียนพัฒนานิคม 
3.1.3 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
           3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน สามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2.2 โรงเรียนพัฒนานิคมซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมของ สพม.ลพบุรี สามารถดำเนินการพัฒนางาน
ของโรงเรียนครบ 8 หลัก 

3.2.3 ทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน ScQA ได้รับการพัฒนาเพ่ือพร้อมรับการประเมินเป็นโรงเรียน OBECQA 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1 สพม.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกำหนด 
4.1.2 โรงเรียนคุณภาพมัธยมสามารถดำเนินการพัฒนางานของโรงเรียนครบ 8 หลัก 
4.1.3 โรงเรียน ScQA ทุกโรงเรียนเข้าใจระบบการประเมิน OBECQA 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีได้รับการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 

4.2.2 โรงเรียนคุณภาพมัธยม (โรงเรียนพัฒนานิคม) มีการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

4.2.3 โรงเรียน ScQA มีการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ OBECQA 
5.กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. นักเรียน 
2. ครูผู้สอน 

6.สถานที่ดำเนินโครงการ / พื้นที่ดำเนินการ : ระบุอำเภอ และจังหวัด 
 โรงเรียนในทุกอำเภอของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

7. งบประมาณ  จำนวน  36,500 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ, ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
         รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

      

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    

1.ค่าอาหารและอาหารว่าง 
  (150บาท X 12 คน X 6 วัน) 

 
10,800 

   

2.ค่าวัสดุ   1,200  
รวมงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 1 10,800 - 1,200 12,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของ เครือข่ายฯ และ  
สหวิทยาเขต 

   
 

 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 บาทX 12 คนX 5 วัน) 7,200    
2. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  4,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 2 7,200 4,000 - 11,200 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 18,000 4,000 1,200 23,200 
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         รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามการดำเนินงาน 
โรงเรียนคุณภาพมัธยม (4 ครั้ง) 

      

 1.ค่าชดเชยน้ำมัน   1,500   
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง  500   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 - 1,500 - 1,500 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามการดำเนินงาน 
                โรงเรียนมาตรฐานสากล 

      

1.สหวิทยาเขตละโว้ธานี 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 
     (150บาท X 20 คน X 1 วัน) 
2.สหวิทยาเขตเขาวงพระจันทร์ 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 
     (150บาท X 22 คน X 4 วัน) 
3.สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 
     (150บาท X 20 คน X 1 วัน) 
4.ค่าวัสดุ 
5.ค่าชดเชยน้ำมัน 

 
 

3,000 
 
 

3,300 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 

รวมงบประมาณ 9,300 1,500 1,000 11,800 
รวมงบประมาณทั้งหมด 27,300 7,000 2,200 36,500 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

     

23,200 

กิจกรรมการติดตาม 
การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 

    1,500 

การติดตามการดำเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

    11,800 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 สถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 การเตรียมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Online 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 

10.2 โรงเรียนคุณภาพมัธยม (โรงเรียนพัฒนานิคม) มีการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

10.3 โรงเรียน ScQA มีการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ OBECQA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 500 500 

5,800 5,800 5,800 5,800 

11,800 
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โครงการ  ขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการระดับสหวิทยาเขต 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
                               กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
      11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
      เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
 แผนย่อย 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 องค์ประกอบ (V) กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก 
    ตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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 ปัจจัย (F) นโยบาย/แผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการจะทำให้การดำเนินงานมีการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการดำเนินงานที่ตรงตามนโยบาย และสร้างเครือข่ายที่ดีทำให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก .............................................................................................. 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

149 

 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีมีโรงเรียนในกำกับจำนวน 25 โรงเรียน และกระจายกัน
อยู่ใน 11 อำเภอ ของจังหวัด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ซึ ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที ่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 ประกอบกับ 
มีการปรับปรุงแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.2564) เพื่อให้การบริหาร
จัดการสหวิทยาเขตเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และเพ่ือให้สหวิทยาเขตร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด โดยมีหน้าที่ดังนี้  

1.จัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  
2. กำหนดมาตรฐานวิชาการ และเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 3. จัดทำแผนการรับ
นักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การบริหารจัดการเพ่ือการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 6.กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของสหวิทยาเขต และรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 7. เสนอแนวทางของการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
มัธยมศึกษาสู่สากล 8. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
เป็นสำคัญ 9. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีมอบหมาย  ดังนั้นจึงควรมี
การจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน

เป็นสำคัญ 
3.เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 
 3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  

ทุกสหวิทยาเขตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูผู้สอนทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ 
3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผ่านวิธีปฏิบัติที่ดีของครู 
4.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

4.1 เชิงปริมาณ 
 -ทุกโรงเรียนส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 -สหวิทยาเขตมีการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

4.2 เชิงคุณภาพ 
 -มีความร่วมมือทางวิชาการในสหวิทยาเขตโดยนักเรียน ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5.กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับประโยชน์ 
 1.ครูผู้สอน  2.นักเรียน  3.ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

6.สถานที่ดำเนินโครงการ / พื้นที่ดำเนินการ  
 1.สหวิทยาเขตละโว้ธานี: โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2.สหวิทยาเขตวงพระจันทร์: โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 3. สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์: โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 

7. งบประมาณ  จำนวน  60,000  บาท   (รายละเอียดตัวคูณ, ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
               สหวิทยาเขต 

      

1.สหวิทยาเขตละโว้ธานี 
ค่าอาหารและอาหารว่างการประชุม 
     (120บาท X 8 คน X 4 วัน) 

2.สหวิทยาเขตเขาวงพระจันทร์ 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 
     (120บาท X 9 คน X 4 วัน) 

3.สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 
     (120บาท X 8 คน X 4 วัน) 

  
3,840 

 
 

4,320 
 
 

3,840 
 

  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  12,000 -  
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ 
                สหวิทยาเขต 
1.สหวิทยาเขตละโว้ธานี 
2.สหวิทยาเขตเขาวงพระจันทร์ 
3.สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ 

     
 

16,160 
15,680 
16,160 

 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  - 48,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 - 48,000 60,000 

 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที ่1 การประชุม
คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 

    12,000 

กิจกรรมที ่2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพแต่ละ 
สหวิทยาเขต 

    

48,000 

รวม - 4,000 52,000 4,000 60,000 

 
9.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
 สถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 การเตรียมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Online 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 

4,000 4,000 4,000 

48,000 
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โครงการ  ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  30 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
      เป้าหมายที่ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกัน
คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ  
 1) ด้านผู้เรียน ให้มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน  
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 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในการเปลี่ยนบทบาทครูเป็น 
โค้ช หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 

  แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 องค์ประกอบ (V) V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F) F0406 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดย
แยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแล
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ  
 1) ด้านผู้เรียน ให้มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน  
 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในการเปลี่ยนบทบาทครูเป็น 
โค้ช หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
   การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน 
   การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
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 4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ........................................................... ................................... 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
นโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และรายการประเมินใน
ลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อลดภาระการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการ
ประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา มีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 
และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบกับการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
 กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการวางระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้ สมศ. เป็นองค์กร
ที่ช่วยรับฟังและแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษา มิใช่องค์กรที่มาจับผิดการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งสมศ. 
และโรงเรียนต้องยอมรับหน้าที่การปฏิบัติงาน กฎ กติกา และการใช้เครื่องมือการประเมินร่วมกันก่อน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีแนวทางในการ
นำรูปแบบการประเมินรอบด้าน หรือประเมิน 360 องศา มาปรับใช้ เพื่อให้สถานศึกษารับการประเมินจากครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ิมเติมด้วย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่มีการเชื่อมโยงกับสังคม
และชุมชน พร้อมสร้างความเข้าใจรูปแบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาให้ตรงกัน  ส่วนโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว สมศ. ก็ต้องเข้าไปประเมินและรับฟังสภาพปัญหา เพ่ือนำข้อมูลเหล่านี้
ไปต่อยอดการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป  
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และ
นำไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันของสถานศึกษาในสังกัด จึงเห็นสมควรให้มีการสื่อสาร การนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือเป็นพี่เลี ้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา และซักซ้อมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Mock Assessment)  ให้แก่สถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงจัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื ่อสื ่อสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา  และ
ซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนที่สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 2.3 เพ่ือสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 2.4 เพ่ือศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
 3.1.1 ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 3.1.3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564  
 3.1.4 สถานศึกษาในสังกัดมีรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
 3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 3.2.2 สถานศึกษาได้รับนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแก่คณะนิเทศ ทำให้สามารถดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำผลจากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพ่ือการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2.4 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำผลจากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน 
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
 4.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 
2561 
 4.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษา เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.1.3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ  
 4.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่าง จำนวน 3 งานวิจัย   

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.2.2 สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2.3 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    

 6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 6.2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  
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7. งบประมาณ  จำนวน  71,500 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

      

    1.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือการจัดทำหลักสูตร
และการวางแผนการอบรม และสรุปผลการอบรม  
    - ค่าอาหาร (150*10*2=3000) 
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (500*10*2=10000) 
    - ค่าถ่ายเอกสารสรุปรายงาน  
  1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
    - ค่าอาหารในการอบรม (150*60*1=9000) 
   - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงานและ
วิทยากร (500*10*1=5000) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (1200*6*1=7200) 
   - ค่าวัสด ุ
   - ค่าบำรุงสถานที่และสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7200  

 
 

3000 
10000 
500 

 
9000 
5000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300 
3000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  7200 27500 4300 39000 
กิจกรรมที่ 2 เขียนรายงานการสังเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
ประจำปีการศึกษา 2564 

   
 

 

    ประชุมคณะทำงานเพ่ือการวางแผน ปฏิบัติการ 
และสรุปผลการสังเคราะห์ 
    - ค่าอาหาร (10*3*150=4500) 
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (10*3*500=15000) 
    - ค่าถ่ายเอกสารสรุปรายงาน  

  
 

4500 
15000 
1000 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  20500  20500 
กิจกรรมที่ 3 การวิจัยการพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   
 

 

    - ค่าอาหารประชุมกรรมการกำหนดเกณฑ์การ
และคัดเลือกผลงานวิจัย (150*10*2=3000) 

 
 

5000 

3000 
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        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
(1000*5*1=5000) 
    - ค่าโล่รางวลั 3 โล่ (3*600=1800) 
    - ค่าวัสด ุ
    - ค่าบำรุงสถานที่และสาธารณูปโภค 

 
 

 
1000 

 
1800 
1200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 5000 4000 3000 12000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12200 52000 7300 71,500 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ดำเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- 6500 25500 7000 39000 

กิจกรรมที่ 2 เขียนรายงานการ
สังเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
ประจำปีการศึกษา 2564 

- - 20500 - 20500 

กิจกรรมที่ 3 การวิจัยการพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- 1500 10500 - 12000 

รวม - 8000 56500 7000 71500 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

  9.1.1 ระยะเวลาในการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ 
  9.1.2 ระยะเวลาในการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
  9.1.3 จำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมการส่งงานวิจัยมีน้อย 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  9.2.1 บูรณาการนิเทศร่วมกับการนิเทศปกติ หรือการนิเทศโดยผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน 
  9.2.2 กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
วางแผนได้ 
  9.2.3 เพ่ิมช่วงระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 10.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือ และซักซ้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 10.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ 
 10.4 สถานศึกษาจำนวน 3 แห่ง  มีการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างระดับยอดเยี่ยม  
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โครงการ  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       ชื่อ-สกุล  นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย 

  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
- การเปลี่ยนโฉมบทบาท“ครู”ให้เป็นครูยุคใหม่ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
- การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

- การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
- การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

เป้าหมาย 20 ปี ข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู ้ที ่มีความรู ้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

✓ 
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สพม.ลพบุรี มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
และมีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
แผนย่อย 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เป้าหมายของแผนย่อย 110101 ครอบครัวไทยมีความเข็มแข็งและจิตสำนึกความเป็นไทย  

                                      ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

องค์ประกอบ (V) V04 กลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนาครอบครัวและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ปัจจัย (F) F0403 ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สพม.ลพบุรี มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
      รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  
    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

✓ 

✓ 

✓ 
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 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
             ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ ่มสถานศึกษา ผู ้อำนวยการกลุ ่ม/หน่วย  
และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นหัวใจสำคัญในการนำนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งบุคลากรเหล่านี้
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง  
และขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้นำไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีการประชุม 
พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน  
และกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษาลพบุรี ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่ายจึงเป็นการสมควรอย่าง
ยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกลุ่มสถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
            1. เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อราชการสำคัญ เร่งด่วนให้ผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
            2. เพ่ือนิเทศและติดตามนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด    
 
 

✓ 

✓ 
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    

 ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและและบุคลากรทางการศึกษาในสังก ัดร ับทราบนโยบายและแนวทาง  
การดำเนินงานที่ชัดเจน 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   

 สถานศึกษาปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด 
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    4.1 เชิงปริมาณ 

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาและคณะทำงานรวม 50 คน จำนวน 12 ครั้ง/ปี 
2. ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รวม 30 คน จำนวน 12 ครั้ง/ปี 

4.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผู ้เข้าประชุมทุกคนเข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  ผ ู ้ เข ้ าประช ุมท ุกคนได ้ร ับทราบผลการดำเน ินงานของสำน ักงานเขตพ ื ้น ท ี ่ การศ ึ กษา 
มัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัด 

3.  ผ ู ้ เข ้ าประช ุมท ุกคนได ้แสดงข ้อค ิดเห ็น เสนอแนะและแลกเปล ี ่ยนเพ ื ่อหาทางแก ้ ไขร ่วมกัน 
ในการปฏิบัติงาน 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
1. ผู้เข้าประชุม ได้รับทราบและเข้าใจแนวนโยบายและข้อราชการสำคัญ เร่งด่วน  สามารถนำไปปฏิบัติ 

ได้ถูกต้องตรงกันและทันตามเวลาที่กำหนด 
2. ผ ู ้ เข ้าประช ุมได ้ร ับทราบผลและแนวทางการดำเน ินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  

มัธยมศึกลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัด 
3. ผู้เข้าประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรุงแก้ไข  

ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และหาทางแก้ไขร่วมกัน 
4. ผู้เข้าประชุม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน   

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    
1. ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ.ลพบุรี 
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7. งบประมาณ จำนวน 157,000 บาท (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สัญจร   จำนวน 50 คน รวม 12 ครั้ง  

      

-ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    90,000   
(150 บาท X 50 คน X 12 ครั้ง)     
-ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  5,000   
-ค่าวัสดุ   2,000  
-ค่าจ้างทำป้ายไวนิล   1,000  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   95,000 3,000 98,000 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมข้าราชการและบุคลากร  
สพม.ลพบุรี จำนวน 30 คน รวม 12 ครั้ง 

   
 

 

-ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   54,000   
(150 บาท X 30 คน X 12 ครั้ง)     
-ค่าวัสดุ   2,000  
-ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  3,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  57,000 2,000 59,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  152,000 5,000 157,000 

 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรมที่ 1 การประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร    

24,500 24,500 24,500 24,500 98,000 

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
ข้าราชการและบุคลากร  
สพม.ลพบุรี 

14,750 14,750 14,750 14,750 59,000 

รวม 39,250 39,250 39,250 39,250 157,000 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปจัจัยความเสี่ยง  

        1. ผู้เข้าประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
        2. สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้       
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. กำกับเน้นย้ำแนวทางการประชุมของผู้บริหาร ให้ชัดเจน 
        2. ติดตามสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       ชื่อ-สกุล  นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย 

  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
เป้าหมาย ที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 

              เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

สพม.ลพบุรี มีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ที่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่ 
มีประสิทธิภาพ ความสะอาด ร่มรื ่น สวยงาม ปราศจากขยะ และมลพิษ นำไปสู ่การบริหารจัดการที ่ดีตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
 แผนย่อย ที่ 5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
                              และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 องค์ประกอบ (V) V04 สภาพแวดล้อมเอื ้อต่อการทำให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่  
                                พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ปัจจัย (F) F0405 การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นระบบ 

      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สพม.ลพบุรี มีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ที่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่ 

มีประสิทธิภาพ ความสะอาด ร่มรื ่น สวยงาม ปราศจากขยะ และมลพิษ นำไปสู ่การบริหารจัดการที ่ดีตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
      รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  
          การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ถ้ามี) ........................................................................ 

 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้
พ้ืนที่สีเขียวลดลงเสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ภาวะโลกร้อน เกิดภัยธรรมชาติ ฤดูกาล
เปลี่ยนแปลง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก เพ่ือเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาสำนักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสวยงาม ร่มรื่น มีความปลอดภัย ปราศจากขยะ และมลพิษ จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ดีตามมาตรฐาน ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
    2.1 เพ่ือดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย เอื้ออำนวย
ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย  

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    

 3.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานที ่
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  ที่มีความปลอดภัย  
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน ประชาชนทั่วไป
ที่มาติดต่อราชการ  
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4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    4.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของผู ้ร ับบริการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี มีความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ในระดับมากข้ึนไป  

4.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและ

อาคารสถานที่ มีสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ที ่มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 

7. งบประมาณ จำนวน 90,000 บาท (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

ก ิจกรรม  การพัฒนาปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน์
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ สำนักงาน
เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาลพบ ุรี   
      

  50,000 40,000  

รวมงบประมาณ    50,000 40,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  50,000 40,000 90,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

171 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรม การพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

  45,000 45,000 90,000 

รวม   45,000 45,000 90,000 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
วางแผนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงทำให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่

กำหนดไว้ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ มีสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
เป็นสำนักงานสีเขียวน่าอยู่ มีภาพลักษณ์ท่ีดี ปราศจากขยะและมลพิษ 
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โครงการ ขับเคลื ่อนการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา  
              และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       ชื่อ-สกุล  นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย 

  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั    
ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี  

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
มีการนำระบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการของสถานศึกษามาใช้ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้                 

    

✓ 



  

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาลพบุรี 

 

173 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
แผนย่อย 2004 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนย่อย 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ

คล่องตัว 

องค์ประกอบ (V) V02 ศักยภาพองค์กร 
ปัจจัย (F) F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร 

     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสนับสนุนการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
      รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก     การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                          ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 

✓ 

✓ 

✓ 
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 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื ่อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยได้พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++ ) 
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System)  
ขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน และสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และมุ่ง
พัฒนาศักยภาพบุคลาการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริการ
จัดการ และช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในองค์กร อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษใน
สำนักงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ของสถานศึกษา ในการบริหารงานภาครัฐ และสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

✓ 

✓ 
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2. วัตถุประสงค์  
            1. เพื ่อนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา (AMSS++) และระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS++) มาใช้ในการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    

 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
จำนวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   

 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
มีการนำเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานภาครัฐเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    4.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลพบุรี มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา มาใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลพบุรี มี ระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา มาใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ  / พื้นที่ดำเนินการ  :  (ระบุ อำเภอ และจังหวัด)    
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 
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7. งบประมาณ จำนวน 25,600  บาท (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา จำนวน 60 คน  

      

-ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    9,000   
(150 บาท X 60 คน )     
-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 7,200    
(600 บาท X 2 คน X 6 ช.ม. )     
-ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  5,000   
-ค่าวัสดุ   4,400  

รวมงบประมาณ กิจกรรม 7,200 14,000 4,400 25,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 14,000 4,400 25,600 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏ ิบ ั ต ิ การการใช ้ งาน
ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และระบบ
สน ั บสน ุ นการบร ิ ห า ร
จัดการของสถานศึกษา 

  25,600  25,600 

รวม   25,600  25,600 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

        1. ผู้เข้าประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
        2. สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        1. วางแผน เน้นย้ำแนวทางการอบรมกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ชัดเจน 
        2. ติดตามสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ลพุบรี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

แผนงาน                  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์      ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 

  ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 

 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y ) 
         เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก 

           ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล   
           เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีแผนดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ

การปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการ

เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
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              2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y) 
 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความ 
   ต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการ

ปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ทีมี่ประสิทธิภาพผู้เรียน
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชน 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
      4. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกชวงวัย 
 5. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 7. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 8. สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษา 
                  อย่างมีคุณภาพ   

   2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
                            และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
   5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้มีศักยภาพและ                 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน จึงจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
         1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
         2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีการพัฒนางาน
ในหน้าที่ ร้อยละ100 
    3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
         1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
         2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าหน้าในการปฏิบัติงาน       
4. ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPls)  
  4.1  ด้านปริมาณ   
            1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการให้บริการด้านบริหารงานบุคคล 
            2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 มีความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
บริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.2 ด้านคุณภาพ  
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร้อยละ 100    ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ 
           2. โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
    ข้าราชการคร ูและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดี มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา 
6. สถานที่ดำเนินการ/พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอและจังหวัด) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
7. งบประมาณ  จำนวน   204,500  บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                           
1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง 
 (150บาท X 20 คน X 6วัน)   

 
 
 

 

 
 

18,000 

 
 
 

 
 

18,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  18,000  18,000 
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รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ผู้บริหาร/ครู/38 ค.(2)) 
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(150บาท x 20คน X 6วัน) 

 
 
 

 
 

18000 

 
 

 
 

18,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  18,000  18,000 

กิจกรรมที่ 3 การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว   
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(150บาท x 120คน X 3ครั้ง) 
2.ค่าตอบแทนกรรมการ 
3.ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

82,000 

 
 

41,500 
 

 
 

 
 
 
 
 

30,000 

 
 

41,500 
 

82,000 
30,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 82,000 41,500 30,000 153,500 
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำและการปรับปรุงทะเบียน
ประวัติ 
ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(50บาท x 15คน X 20วัน) 
 

 

 
 

15,000 
 
 

 
15,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4  15,000  15,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 82,000 92,500 30,000 204,500 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

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

กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลพิจารณาความดี
ความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา                 

4,500 4,500 4,500 4,500 18,000 

รวม 4,500 4,500 4,500 4,500 18,000 
กิจกรรมที่ 2 การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร/ครู/38 ค.
(2)) 
 

 9,000  9,000 18,000 

รวม  9,000  9,000 18,000 
กิจกรรมที่ 3 การสรรหาพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว   
 

123,500  15,000 15,000 153,500 

รวม 123,500  15,000 15,000 153,500 
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำและการปรับปรุง
ทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.  
 

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

รวม  5,000 5,000 5,000 15,000 
รวมทั้งสิ้น 128,000 18,500 24,500 33,500 204,500 

9.การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
  9.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับ
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็น 
เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เพื่อการดำเนินงานให้
ประสบผลสำเร็จ สามารถที่จะผลักดันการทำงานของกลไกที่สำคัญให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย  เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ ้น  และให้ผู ้เกี ่ยวข้องมีความรู ้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานสู ่ความสำเร็จ  และ
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

• กระบวนการการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
1. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกระดับเกิดความตระหนักและ 

เห็นความสำคัญของการจัดทำแผน โดยกระบวนการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 
2. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู ้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพื้นที ่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจน          
มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนทั ้งระดับเขตพื้นที ่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ผู ้แทนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและการมีส่วนร่วม 

4. การดำเนินการเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามตัวชี ้วด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี และจุดเน้นในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ 
ให้ความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ให้หน่วยงาน,  เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ 

6. การนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม กำกับการ 
ดำเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการดำเนินการ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ 

7. การกำหนดมาตรการในการรายงานผลการดำเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผน              
มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบ
ความก้าวหน้าในการดำเนินการ จึงกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

8. การจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือสรุปผลการดำเนินการทั้งหมดทั้งท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 
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• ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2564 
(1) สพม.ลพบุรี แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(2) สพม.ลพบุรี แจ้งแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2564 

(1) สพม.ลพบุรี แจ้งร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(2) สพม.ลพบุรี ดำเนินการจัดทำร่างกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน - 
 ธันวาคม 2564 

(1) ประชุมพิจารณากิจกรรม/โครงการที่เสนอขอ 
(2) นำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ธันวาคม 2564 
(1) นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบ 
(2) สพม.ลพบุรี แจ้งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ           
และนำไปบริหารจัดการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2565 
สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 

15 เมษายน 2565 
สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 2 

15 กรกฎาคม 2565 
สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 3 

15 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณ ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 

สูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยการดำเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 



 

 

 

 

 

  ภาคผนวก 
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