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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน  
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ รวมทั้งต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการ กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ว่า ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ให้หน่วยงานเจ้าของแผนระบุถึงความสอดคล้องของแผนท่ีเสนอกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับ
ท่ี 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนระดับท่ี 2) ในส่วนของหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการพร้อม
รายละเอียด (แผนระดับท่ี 3) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนระดับที่ 2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของ ศธ. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของ สพฐ. แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ของ สพฐ. และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
สพฐ. (แผนระดับที่ 3) รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) นโยบายการจัด
การศึกษาของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2564) และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจ กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารงานราชการ เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและเป็นไปตามแนวทาง 
การพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
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ธันวาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ 
สูงสุดของทางราชการ จึงกำหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ังของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
จำนวน 62 เขต โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วยท้องท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดนครนายก ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ต้ังอยู่ท่ีอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน ประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 
19 โรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก จำนวน 11 โรงเรียน 

1. บริบท 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ต้ังอยู่เลขท่ี 60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร      
ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25230 มีสถานศึกษาที่อยู่ในกำกับดูแล
ครอบคลุม จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก 30 โรงเรียน ประกอบด้วย 
สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 19 โรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก จำนวน 11 โรงเรียน 
 จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอ 
นาดี จังหวัดปราจีนบุรีห่างจากกรุงเทพ ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ต่อเนื่องถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33 และต่อเนื่องถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 ระยะทาง 132 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 4,762,362 ตาราง
กิโลเมตร เป็นท่ีราบสูงและภูเขา มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน
ร้อยละ 70 ของพื้นที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลผ่าน อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม 
อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง ยาวประมาณ 180 กิโลเมตร หรือประมาณ 
2,976,476.2 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 : แผนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 

ท่ี โรงเรียน ที่อยู ่

1 ปราจิณราษฎรอำรุง 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
2 ปราจีนกัลยาณี 664 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

3 ไทยรัฐวิทยา 7 7 หมู่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

4 ปราจิณราษฎรอำรุง 2 
“อดุลศาสนกิจศึกษา” 

47/2 หมู่ 2 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

5 ศรีมโหสถ 217 หมู่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 
6 กระทุ่มแพ้ววิทยา 48 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
7 ประจันตราษฎร์บำรุง 261 หมู่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 

8 สุวรรณวิทยา 72 หมู่ 5 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
9 วังตะเคียนวิทยาคม 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
10 ศรีมหาโพธิ 115 หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
11 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 134 หมู่ 7 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
12 กบินทร์วิทยา 166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
13 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 1 หมู่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
14 กบินทร์บุรี 99 หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 
15 วัดพรหมประสิทธิ์ 43 หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 

 

 

 ทิศเหนือ       ติดจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดสระแก้ว 
 ทิศใต้            ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก    ติดจังหวัดนครนายก  
                       และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ท่ี โรงเรียน ที่อยู ่

16 ชิตใจช่ืน 146 หมู่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
17 วังดาลวิทยาคม 113 หมู่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
18 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 404 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 

19 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 821 หมู่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 

ตารางที่ 1 : รายช่ือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 

 จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
นครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกห่างจากกรุงเทพ ตามถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 305 ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 2,122 ตารางกิโลเมตร เป็นท่ีราบสูงและภูเขา มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 : แผนท่ีจังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทิศเหนือ       ติดจังหวัดสระบุรี 
   และจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดนครราชสีมา 
   และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต้            ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันตก    ติดจังหวัดปทุมธานี 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

5  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 

ท่ี โรงเรียน ที่อยู ่

1 เมืองนครนายก  หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
2 นครนายกวิทยาคม  ข1-330 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
3 ปิยชาติพัฒนา  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
61/3 หมู่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

4 นวมราชานุสรณ์  หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
5 อุบลรัตนราชกัญญา 

ราชวิทยาลัย 
19 หมู่ 12 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

6 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา  7 หมู่ 1 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
7 บ้านนา “นายกพิทยากร” 112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
8 ภัทรพิทยาจารย์ หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
9 องครักษ์ 78 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
10 เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม หมู่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
11 ปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 

ตารางที่ 2 : รายช่ือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 

2. อำนาจหน้าที ่

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอํานาจหน้าท่ี
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบ
ท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 (9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 (10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา  
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 ท้ังนี้ มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและกำหนดอำนาจหน้าท่ี      
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 (1) กลุ่มอำนวยการ 
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
อำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (1) กลุ่มอำนวยการ 
      (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ 
  (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ 
  (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
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  (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
  (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  (ข) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ    
ตามนโยบายและแผน 
  (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
  (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
  (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
  (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ
งานบริหารสินทรัพย์ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือน 
การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  
การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
  (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ังประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
  (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
  (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
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  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี             
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น 
  (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
  (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
  (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีกำหนด 
  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเส่ียง 
  (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
  (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
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3. โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 : โครงสร้างองค์กร 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (2 ตำแหน่ง) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด 30 โรงเรียน 
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สหวิทยาเขตบ้านนา – องครักษ์ 
1. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
2. โรงเรียนองครักษ ์
3. โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
4. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 
5. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
 

สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล 
1. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
2. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
4. โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ 
5. โรงเรียนเมืองนครนายก 
6. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
 

4. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 : การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

สหวิทยาเขตทวารวดี 
1. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
2. โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 
3. โรงเรียนชิตใจช่ืน 
4. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
5. โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 
6. โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 

สหวิทยาเขตศรีบูรพา 
1. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
2. โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ
3. โรงเรียนศรีมโหสถ 
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 
5. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 
   “อดุลศาสนกิจศึกษา” 
 

สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา 
1. โรงเรียนกบินทร์วิทยา 
2. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ 
3. โรงเรียนวงัตะเคียนวิทยาคม 
4. โรงเรียนกบินทร์บุร ี
5. โรงเรียนวงัดาลวิทยาคม 
6. โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี 
7. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 
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5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ประกอบไปด้วย จำนวนนักเรียน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนห้องเรียน และขนาดโรงเรียน 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2564) ดังต่อไปนี้ 

จังหวัด โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ครู 
ห้อง 
เรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 

จัง
หว

ัดป
รา

จีน
บุร

 ี

ปราจิณราษฎรอำรุง 1,591 1,846  3,437 179 84 ใหญ่พิเศษ 

ปราจีนกัลยาณ ี 1,267 1,102  2,369 129 64 ใหญ ่

กบินทร์วิทยา 804 786  1,590 82 44 ใหญ ่

วังตะเคียนวิทยาคม 333 323  656 36 19 กลาง 

มณีเสวตรอุปถัมภ์ 431 341  772 36 21 กลาง 

ชิตใจชื่น 342 172  514 30 15 กลาง 

ประจันตราษฎร์บำรุง 782 601  1,383 74 39 กลาง 

ศรีมหาโพธิ 719 470  1,189 66 35 กลาง 

ศรืมโหสถ 393 246  639 34 19 กลาง 

กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 139 59  198 15 8 เล็ก 

ไทยรัฐวิทยา 7 128 86  214 15 12 เล็ก 

ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 120 122  242 15 8 เล็ก 

กบินทร์บุร ี 177 112  289 19 12 เล็ก 

ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 112 100  212 15 7 เล็ก 

วังดาลวิทยาคม 91 43  134 13 6 เล็ก 

วัดพรหมประสิทธิ์ 68 64  132 13 6 เล็ก 

กระทุ่มแพ้ววิทยา 61 17  78 13 6 เล็ก 

สุวรรณวิทยา 47 33  80 13 6 เล็ก 

ปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา” 22 3  25 11 5 เล็ก 

รวมจังหวัดปราจีนบุรี 7,627 6,526  14,153 808 808  
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จังหวัด โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ครู 
ห้อง 
เรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 

จัง
หว

ัดน
คร

นา
ยก

 

นครนายกวิทยาคม  1,413 1,298  2,711 142 72 ใหญ่พิเศษ 
บ้านนา “นายกพิยากร” 1,349 816  2,165 117 51 ใหญ ่
องครักษ์ 943 587  1,530 83 42 ใหญ ่
นวมราชานุสรณ์ 645 174  819 42 29 กลาง 
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 347 231  578 37 18 กลาง 
ปากพลีวิทยาคาร 315 176  491 27 15 กลาง 
ภัทรพิทยาจารย ์ 201 136  337 23 15 เล็ก 
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 153 130  283 19 12 เล็ก 
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 103 84  187 14 12 เล็ก 
เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 91 70  161 15 9 เล็ก 
เมืองนครนายก  82 42  124 13 11 เล็ก 

รวมจังหวัดนครนายก 5,642 3,744  9,386 532 286  

ตารางที่ 3 : จำนวนนักเรียน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนห้องเรียน 
                 และขนาดโรงเรียน โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน 
 

6. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
          1.1) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 4 วิชา 
ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01 
ระดับสังกัด 55.18 26.16 30.17 34.14 36.41 
ระดับเขต 55.84 25.82 30.15 35.48 36.82 
จังหวัดปราจีนบุรี 53.58 23.87 29.24 32.85 34.89 
จังหวัดนครนายก 52.61 25.34 29.35 32.43 34.93 

ตารางที่ 4 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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          1.2) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 5 วิชา 
ไทย วิทย์ คณิต สังคม อังกฤษ 

ประเทศ 44.36 32.68 26.04 35.93 29.94 34.75 

ระดับสังกัด 45.22 33.04 26.33 36.32 29.73 35.23 
ระดับเขต 43.32 31.53 23.57 35.44 27.23 33.47 
จังหวัดปราจีนบุรี 43.12 31.83 24.09 35.10 27.87 33.54 
จังหวัดนครนายก 43.17 31.86 23.74 35.21 27.88 33.50 

ตารางที่ 5 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 2) ผลการส่งเสริมการศึกษาต่อ   
     2.1) จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาต่อ (ข้อมูล ณ ส้ินเดือนเมษายนของทุกปี) 

จำนวนนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 (คน) 

ศึกษาต่อ 

ไม่ศึกษาต่อ 
สังกัด สพฐ. สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา อื่น ๆ 

3,471 3,055 323 82 11 

ตารางที่ 6 : จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาต่อ 

     2.2) จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาต่อ (ข้อมูล ณ ส้ินเดือนเมษายนของทุกปี) 

จำนวนนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คน) 

ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 
และสถาบันการอาชีวศึกษา 

ประกอบอาชีพ 

2,832 2,634 198 

ตารางที่ 7 : จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาต่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

15  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3) ผลการบริหารงบประมาณ (ข้อมูล ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้ไป 
ใช้ไปคิดเป็น

ร้อยละ 

จัดลำดับ 
ผลการเบิกจ่าย 

จาก สพท. 225 เขต 

งบดำเนินงาน 29,948,717 29,269,011.30 97.73% 4 
งบลงทุน 77,534,530 23,823,767.80 30.73% 35 
งบเงินอุดหนุน 262,970,647 262,906,397 99.98% 6 
งบรายจ่ายอื่น 1,367,620 1,201,923.08 87.88% 23 

ตารางที่ 8 : ผลการบริหารงบประมาณ 

 4) ผลการบริหารจัดการ 
  4.1) ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย  
1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
5) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน 

ดีเย่ียม 
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ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย  
1) จำนวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนช้ัน ป.1  
2) อัตราการออกกลางคันลดลง  
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของผู้เรียนท่ีจบ ช้ัน ป.6 /ม.3 /ม.6  
4) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส  
และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
5) ผู้เรียนช้ัน ม.3 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในสายอาชีพ 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเย่ียม 

หมายเหตุ  มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ และมาตรฐานท่ี 2 การบริหารและ 
              การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 

ตารางที่ 9 : ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
               ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 

  4.2) ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุน  
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 - 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

เพิ่มขึ้น บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 100 ประเมินไมไ่ด้ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการ
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการ และบริบทของ 
แต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

  

                ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 80 - 
                ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ 
                 ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ 
กลยุทธที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 

  

                ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 - 

                ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 - 

                ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า  

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 

                ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 78 บรรลุ 
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แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
              และกลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากสำนัก/ 
              หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ.              

ตารางที่ 10 : ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                  
                 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการฯ 

  4.3) ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   สรุปภาพรวม มีคะแนน 83.76 คะแนน อยู่ในระดับ มาตรฐานสูง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดาเนิน
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5.00000 0.45450 100.00 คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ทางการศึกษา 

3.83000 0.34815 76.60 มาตรฐานสูง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data 
Catalogue 

4.50000 0.40905 90.00 คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

1.00000 0.09090 20.00 ต้องปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน 5.00000 0.45450 100.00 คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

5.00000 0.45450 100.00 คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 การกำกับดูแลการทุจริต (ITA)  4.50000 0.40905 90.00 คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริหารงานขององค์กร 

5.00000 0.45450 100.00 คุณภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในองค์กร 

3.00000 0.27270 60.00 มาตรฐานต้น 

ตัวชี้วัดที่ 10 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์การ 

4.24000 0.38542 84.80 มาตรฐานสูง 

ตัวชี้วัดที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ต่อผู้บังคับบัญชา 

5.00000 0.45500 100.00 คุณภาพ 

ตารางที่ 11 : ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)ฯ 
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แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ส่วนที่ 2 ทิศทาง 
การพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
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แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ 
สูงสุดของทางราชการ จึงกำหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ังของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
จำนวน 62 เขต โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วยท้องท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดนครนายก ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ต้ังอยู่ท่ีอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน ประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 
19 โรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก จำนวน 11 โรงเรียน 
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 (ท้ังนี้ รายละเอียดในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ กับโครงการ 
จะปรากฎในส่วนท่ี 3 รายละเอียดของงบประมาณ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องจะแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปา้หมายการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เปา้หมาย  
 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
 แผนระดับที่ 3 คือ แผนท่ีจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเปา้หมายและประเด็น การพัฒนา 
ของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติหรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการ ประจำปี 

 ท้ังนี้ มีกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดยสังเขป 
ดังต่อไปนี ้
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
  1.3 มั่นคงในสถาบันกษัตริย์  
  1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม  
  2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี  
  2.2 ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม  
  2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว  
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานทำ – มีอาชีพ  
  3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอมรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็น
และมีงานทำในท่ีสุด  
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเล้ียงตนเอง และครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองที่ดี  
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน  
  4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ี 
เป็นพลเมืองดี  
  4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศท่ียังคง
เจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราท่ีต้องนำไปใช้
บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
ในประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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 1. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 2. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 3. รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล 
 4. การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5. ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษารัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
 6. ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา      
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
 7. ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ข้อ 6 
  7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ 
ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ และ
ระดับพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ 
 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
  1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
  2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
  2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
  3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
  3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1 การลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  5.4 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองท่ีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
  5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
  6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
  6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ 
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  6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
  6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 
  6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
  6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค 

 ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 1, 3 (หลัก), 4, 5 และ 6 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 5) การท่องเท่ียว 6) การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
 ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 
10, 11, 12 (หลัก), 17, 18, 20 และ 21 

แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ
เหล่ือมล้ำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่ 
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1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 
และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 2) การพัฒนา 
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ  
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ แผนข้อท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย     
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม      
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ แผนข้อที่ 1 และมีเป้าหมายเพื่อให้    
คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลักของ
ชาติท่ีเป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการตามอำนาจหน้า  
ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกำหนด
แผนงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด 
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ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปญัหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัตขิอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำภายในประเทศลดลง 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 
 2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษากำหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
 2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ (Quality)
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และ
การลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
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 5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
(Relevancy) 

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

 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี ้ 
 วิสัยทัศน์  
 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
เทียบเท่าระดับสากล  
 2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา  
 3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ  
 4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์  
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริม
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 2. ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง
เสมอภาค  
 3. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  
 4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์  
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 แผนปฏิบัติราชการ  
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคม และประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 3. การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่อง
ดังกล่าว เนื ่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 
- 2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับเปล่ียน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นำสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว้ 
4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
 พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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 5. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม  
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
 เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนในการศึกษา
ต่อเพื่อการมีงานทำและสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
ครูให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเช่ือมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้าน
ปัญญาประดิษฐ์  
 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
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 กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ   
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 3. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 4. เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญ
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัว และเอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 
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 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการพฒันา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยา่ง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังต่อไปนี้  
 1. ด้านความปลอดภัย  
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส  
  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย  
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ ในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 
21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อ  
เพื่อการมีงานทำ 
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  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่มี
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เกิดการบูรณาการตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ตามที่กำหนด  คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 จึงมีมติกำหนดให้มีโครงการหลัก
และโครงการรอง ท่ีต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ดำเนินการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สำหรับหน่วยงานทาง
การศึกษาในประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) นอกเหนือจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้พิจารณา
นำโครงการหลักและโครงการรองไปปรับใช้ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรให้มากที่สุดจนกว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  จะมีมติเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้ 
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 1. โครงการหลัก (ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ)  
  1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
  1.2 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และรักการอ่าน  
  1.3 โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.4 โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.5 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา  
  1.6 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  1.7 โครงการชมรมวิชาการ  
 2. โครงการรอง (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ)  
  2.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.2 โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ  
  2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
  2.4 โครงการต่อต้านการคอรัปช่ัน  
  2.5 โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี)  
  2.6 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
  2.7 โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 

นโยบายที่เก่ียวข้อง 

  1. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี) 
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น นโยบายหลัก 
12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 
  1) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 
  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
  10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 2. นโยบายการจัดการศึกษาของ ศธ. (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
  ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา 
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  
  ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ 
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา  
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  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว 
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และ 
ทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษา
ทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม  
  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาส
ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง  
  ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติเป็น 
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษา และ
การอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี
สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำไปเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  
  ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
  ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
  ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง  
การศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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 3. วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ ศธ. (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
  วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ  
  วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเปน็ปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
  วาระท่ี 4 ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
  วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ
ต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  
  วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักด์ิศรีเท่าเทียม
กับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ศึกษารายละเอียดยุทธศาสตร์/แผน/นโยบาย
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรการและแนวทางในการดำเนินงาน และผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มากําหนด กลยุทธ์ ในการพัฒนาการศึกษาสู่ความสำเร็จ 
ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
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 พันธกิจ (Missions) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ        
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเสมอภาค 
ร่วมกับทุกภาคส่วน 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ค่านิยม (Core Values) 
 SESAO 5 (Secondary Educational Service Area Office 5) 
  S = Standard and Service mind = มั่นคงในมาตรฐานและจิตบริการ 
  E = Effectiveness and Expert = มุ่งประสิทธิผลและความชำนาญ 
  S = Supervision and Smart = นิเทศกัลยาณมิตรและอัจฉริยะ 
  A = Accountability and Abide = มีความรับผิดชอบและเคารพกติกา 
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  O = Opportunity and Organization chart = โอกาส และมอบหมายงานให้ตามสายงาน 
  5 = Five Networks เครือข่าย 5 สหวิทยาเขตเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วัฒนธรรมองค์กร 
 SSMKE 
  S : Service = ใส่ใจบริการ 
  S : Standard systems = ระบบงานมาตรฐาน 
  M : Morality = ยึดมั่นคุณธรรม 
  K : The King’s Philosophy = น้อมนำศาสตร์พระราชา 
  E : Excellence = พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 อัตลักษณ์องค์กร 
 TWG 
  T : Think together ร่วมคิด 
  W : Work together ร่วมทำ 
  G : Lead to goal นำสู่เป้าหมาย 
 จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 5 คุณภาพ (Five Quality) 
ดังต่อไปนี้ 
 1. Quality SESAO 
 2. Quality School 
 3. Qulity Teacher 
 4. Quality Classroom 
 5. Quality Students 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคุณภาพ Quality SESAO  
  1.1 เขตพื้นท่ีสุจริต 
  1.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3 สำนักงานดิจิทัล 
  1.4 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (EIDP) 
 2. สถานศึกษาคุณภาพ Quality School : โรงเรียนยกกำลังสอง 
  2.1 หลักสูตรยกกำลังสอง 
   2.1.1 พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   2.1.2 การวัดประเมินผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
   2.1.3 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
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  2.2 คู่มือมาตรฐานโรงเรียน 
  2.3 สถานศึกษาปลอดภัย 
  2.4 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
 3. ครูคุณภาพ Quality Teacher : ครูยกกำลังสอง 

3.1 มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
3.2 มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.4 เป็น ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
3.5 มีทักษะในการทำหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. ห้องเรียนคุณภาพ Quality Classroom  
  4.1 แหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (บรรยากาศ ปลอดภัย เสมอภาค โอกาส) 
  4.2 ห้องเรียนยกกำลังสองท่ีเน้นเรียนท่ีบ้าน ถามท่ีโรงเรียน 
  4.3 ส่ือการเรียนรู้ยกกำลังสอง (On – Site Online ผ่าน DEEP On – Air ผ่าน DTTV) 
  4.4 อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 5. นักเรียนคุณภาพ Quality Students : นักเรียนยกกำลังสอง 
  5.1 มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  5.2 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
  5.3 มีหลักแนวคิดท่ีถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  5.4 เป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
  5.5 มีสุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  5.6 มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการมีงานทำ 
 มิติการขับเคลื่อน 
 1. ปลอดภัย 
  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุน

ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการ สร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

ตารางที่ 12 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของมิติการขับเคล่ือนด้านความปลอดภัย 
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 2. โอกาส 
  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

  2.1 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2.2 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
  2.3 เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2.4 เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
จำนวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนท่ี
เป็นผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ร้อยละ 20 

ตารางที่ 13 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของมิติการขับเคล่ือนด้านโอกาส 

 3. คุณภาพ 
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  3.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
  3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้งทางดา้น
วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
  3.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 80 
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 80 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียม   
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ 10 

ตารางที่ 14 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของมิติการขับเคล่ือนด้านคุณภาพ 

 4. ประสิทธิภาพ 
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และพื้นท่ีนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ
คล่องตัวและเอื้อต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 
  4.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
  4.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ท่ีมปีระสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ท่ีเป็นดิจิทัล ร้อยละ 70 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  - งบดำเนินงาน 
  - งบลุงทุน 
  - งบเงินอุดหนุน 
  - งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้รับคะแนนประเมิน มากกว่า 80 คะแนน 

ตารางที่ 15 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของมิติการขับเคล่ือนด้านประสิทธิภาพ 
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 ความคาดหวัง 
 1. ความปลอดภัย 
  1.1 ตระหนักถึงความปลอดภัย 
  1.2 มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
  1.3 บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.4 ป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม 
  1.5 มีภาคีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ    
 2. โอกาส 
  2.1 เท่าเทียมและเสมอภาคการการศึกษา 
  2.2 มีระบบสารสนเทศและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 
  2.3 มีการพัฒนาอาชีพการมีรายได้การมีงานทำ 
  2.3 มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
 3. คุณภาพ 
  3.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
  3.2 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.3 มีหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการ 
  3.4 เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การมีงานทำ 
  3.5 ผู้เรียนมีคุณภาพลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3.6 ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3.7 มีเครือข่ายในการจัดการศึกษา               
 4. ประสิทธิภาพ 
  4.1 ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา 
  4.2 ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  4.3 มีระบบในการตรวจสอบ 
  4.4 การศึกษาได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 
  4.5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

งบประมาณ โครงการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของงบบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นท่ี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับงบเพิ่มประสิทธิผลยุทธศาสตร์        
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) งบประมาณท่ีคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 
4,500,000 บาท (ส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการ
บริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) งบดำเนินงาน โดยดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

1. งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งบดำเนินงาน จำนวน
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

    2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ก. งบดำเนินงาน 3,000,000  บาท 

ข. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000  บาท 

รวม 4,500,000 บาท 

 

ตารางที่ 16 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  รายละเอียดสาระสำคัญของการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
  1. งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งบดำเนินงาน จำนวน 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
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งบประจำ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ผลการเบิกจ่าย 

ปี 2564 
แผนการใช้จ่าย 

ปี 2565 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 89,500 100,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,200 100,000 

ค่าวัสดุสำนักงาน 794,910 340,000 

ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 236,068 300,000 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 81,342 50,000 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 82,344 100,000 

ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 1,406,677 1,509,000 

เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม - 1,000 

รวม  2,500,000 

ค่าสาธารณูปโภค 748,062 500,000 

รวมทั้งสิ้น 3,488,103 3,000,000 

หมายเหตุ : การใช้จ่ายงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

ตารางที่ 17 : งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งบดำเนินงาน 

  2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำแนกตามนโยบาย กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน และตามมิติการขับเคล่ือนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ 
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 5,000 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 
 25,960 

3 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 10,000 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและ
ศูนย์การเรียน 

19,600 
 

5 โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 40,600 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 90,000 
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) 54,350 
8 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 
9 โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และ

เศรษฐกิจพอเพียง 
43,400 

 
10 โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 
11 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและพื้นท่ี โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน 
35,000 

12 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 
13 โครงการชมรมวิชาการ 173,650 
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู 

47,300 
 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
15 โครงการต่อต้านคอรัปช่ัน 175,000 
16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 
17 โครงการอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

54,260 

18 โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ 11,560 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ 
19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
203,880 

 
20 โครงการระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 24,210 
21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานตรวจสอบภายใน 25,960 
21 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคล่ือนนโยบายและสนองภารกิจของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
302,270 

 

ตารางที่ 18 : โครงการจำแนกตามนโยบาย กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                 และตามมิติการขับเคล่ือนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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นโยบายด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 

1. โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนัควร (เพศวิถี) 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวบุบผา สวัสด์ิผล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี)  
เป็นการพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ของวัยรุ่น  
ในสถานศึกษา โดยเน้นการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้กับผู้เรียน เพื่อผู้เรียน  
จะได้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอยา่ง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) เป็นการ
พัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา 
โดยเน้นการให้คำปรึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้กับผู้เรียน เพื่อผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ    
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) (ต่อ) 

3) แผนย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติความรู้และทักษะ
ให้แก่พ่อแม่ก่อนการ ตั้งครรภ์พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์รวมทั้งกำหนดมาตรการ
สร้างความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและ
ดูแลบุตรมากขึ้น 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) เป็นการพัฒนา
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา โดยเน้น
การให้คำปรึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้กับผู้เรียน เพื่อผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และ คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะ มีพัฒนาการท่ี
สมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ หากผู้เรียนได้ดำเนินชีวิตในสังคม จะดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการปฏิรูป : 5.5 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
เป้าหมายรวม : สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 

110201 เด็กเกิดอย่าง 
มีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเข้าถึง
บริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

V02 การเจริญเติบโตและ 
พัฒนาการสมวัย 

F0203 การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเด็ก 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ห้ทันสมัย 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 1. ด้านความปลอดภัย 
: กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการรอง ข้อ 2.5 โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนัควร (เพศวิถี) 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อยข้อที่ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ 
ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะในการดำเนินชีวิต มีความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางพัฒนาจัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติความรู้และทักษะก่อนการ
ต้ังครรภ์พร้อมท้ังส่งเสริมอนามัย รวมทั้งกำหนดมาตรการสร้างความสมดุล ระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน 
กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 - 2580) ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ต้นทุนและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นประเทศในด้านสุขภาวะมีการกำหนดตัวชี้วัด “การคลอด
ในผู้หญิงอายุ 15-19 ปีลดลง” รวมทั้งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการตามมาตรา 5 เพื่อให้วัยรุ่นในสถานศึกษาได้สิทธิด้านเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์และบริการที่เป็นประโยชน์ และมาตรา 6 การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสม  
กับช่วงวัย จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์โดยให้การศึกษาและการส่งต่อที่เหมาะสมและนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย เน้นส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ จึงมีการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Leaning ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายเพื่อจัดทำระบบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กับการสนับสนุนและการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำ
โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่ผู้เรียนในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     2.2 เพื่อพัฒนาการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต  สามารถนำไปสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยมีการนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
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3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2 ผู้เรียน 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแผนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่ผู้เรียนในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      2) มีการนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต  สามารถนำไปสอนนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง  

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
           1) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
      2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
พร้อมท้ังให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น 
      3) ผู้เรียนได้รับความปลอดภัย มีทักษะชีวิต สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ในสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
1. จำนวนครูท่ีได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    1.1 ทัศนคติต่อเรื่องเพศ  
    1.2 ทัศนคติต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาท่ีเป็นเชิงบวก 
2. จำนวนครูและผู้เรียนท่ีรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขยายผลการพัฒนาการการจัดการเรียนรู ้
    2.1 เนื้อหาเพศวิถีศึกษา 6 มิติ 
    2.1 การคุมกำเนิดและอนามัยเจริญพันธุ์ 
    2.3 การให้การปรึกษาปัญหาเรื่องเพศแบบ
รายบุคคล 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม/สังเกต/
นิเทศ/ประเมินผล 

 
 
 

 
แบบสอบถาม/
แบบทดสอบ
ความรู้/แบบ
สะท้อนความ

คิดเห็นครู/แผนการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของคร ู
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

3. จำนวนสถานศึกษาเครือข่ายขยายผลการ    
พัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถี
ศึกษาของครูในสังกัด 

ร้อยละ 80 
 

วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม/สังเกต/
นิเทศ/ประเมินผล 

 

แบบสอบถาม/
แบบทดสอบ
ความรู้/แบบ
สะท้อนความ

คิดเห็นครู/แผนการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของคร ู

เชิงคุณภาพ 
    ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 
ท่ีได้รับการการพัฒนาการขับเคล่ือนพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาของครู 
ในสังกัด 

 
อยู่ในระดับ

มาก 
 

 
ประเมิน/บันทึก/
สังเกต/การจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน 

 
แบบประเมิน/แบบ
บันทึก/แบบสังเกต/
แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของคร ู

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ครู และผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาการขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา

ของครูในสังกัด 
6.2 ครูท่ีได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาของครูในสังกัด 

 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 7.1 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 7.2 สถานศึกษาในสังกัด 
  

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ     
2. แจ้งการนิเทศติดตามสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

3. คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา 

    

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนเพศวิถี
ศึกษาโดยการนิเทศการขับเคล่ือนการ
จัดการเรียนรู้การสอนเพศวิถีศึกษาของครู
ในสังกัด 

    

   - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ  5,000  5,000 

รวมทั้งสิ้น  5,000  5,000 
 

9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. แจ้งการนิเทศติดตาม
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนา 
สมรรถนะครูผู้สอนให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ธ.ค.     บุบผา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
การสอนเพศวิถีศึกษาโดย
การนิเทศการขับเคล่ือน 
การจัดการเรียนรู้การสอน
เพศวิถีศึกษา 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) รวม 

   - นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
และคัดเลือกสถานศึกษา
ดีเด่นการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 

  มิ.ย. - ส.ค. 
5,000 

5,000  

รวมทั้งสิ้น    5,000 5,000 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวบุบผา สวัสด์ิผล)                       (นางมัทนา  ดวงกลาง) 
       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัชนี  วิลัย  ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.1 การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง   
มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) (ต่อ) 

3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 : (2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ
ท่ี 21 มีการผสมผสาน เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ใหม่ในการพัฒนา เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต 
มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภัยอื่น ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมายรวม : 5. สถานศึกษาระดับต่าง  ๆมีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็น
ของโลกศตวรรษท่ี 21  
ในทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ี 
มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 
(ปริมาณ/คุณภาพ) 

 

นโยบาย/แนวทาง/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ห้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: - 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 1. ด้านความปลอดภัย  
: กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 มีการผสมผสาน เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ซึ่งประชาชนควรเรียนรู้ทักษะท่ี
จำเป็นหลากหลายด้าน ด้านหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 
ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติ 
เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และได้เร่งรัดดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับครู โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ สามารถช่วยเหลือตนเอง 
ผู้เรียน บุคคลรอบข้าง สถานศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้าน
ต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และภัยอื่น ๆ ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ การรับมือ การป้องกันภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ เมื่อมีภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภัยอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถรับมือ ป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภัยอื่น ๆ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเมื่อมีภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 
เกิดขึ้น  
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถรับมือ ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และภัยอื่น ๆ สามารถคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้ผู้เรียน และสถานศึกษาได้ 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายช่ือ 

 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผน
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ และมี
ทักษะ ประสบการณ์ ในการระงับป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ เป็นการเบ้ืองต้น 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 

 
วิเคราะห์เอกสาร/
ประเมิน/ติดตาม 

 

 
รายงานและผล
ดำเนินกิจกรรม/

แบบประเมิน/แบบ
ติดตาม 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ ทำให้ส่ิงแวดล้อมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 6.2 สถานศึกษา ผู้เรียน ได้รับความปลอดภัย มีแผนการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและภัยอื่น ๆ และ
พร้อมรับภัยพิบติัทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
7.1 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
7.2 สถานศึกษาในสังกัด 
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

งบประมาณ จำนวน 25,960 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน 
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ (จำนวน 39 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(39 คน x 100 บาท)  

 3,900  3,900 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  
มื้อละ 35 บาท (39 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 2,730  2,730 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (3 คน x 6 ชม. x 
600 บาท) 

10,800   10,800 

   - ค่าวัสดุ    2,000 2,000 
   - ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  1,000  1,000 
   - ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  3,370  3,370 

รวมกิจกรรมที่ 1 10,800 11,000 2,000 23,800 

2. ติดตามการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความ
พร้อมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัย
อื่น ๆ จำนวน 3 วัน (คณะกรรมการ จำนวน 
3 คน) 

    

   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตาม วันละ 
240 บาท (3 คน x 240 บาท x 3 วัน)  

 2,160  2,160 

รวมกิจกรรมที่ 2  2,160  2,160 

รวมทั้งสิ้น 10,800 13,160 2,000 25,960 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

63  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทำแผนเพื่อเตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 

 ม.ค.-มี.ค. 
23,800 

  23,800 รัชนี 

2. ติดตามการจัดทำแผน
เพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และภัยอื่น ๆ 

  เม.ย.-มิ.ย. 
2,160 

 2,160 

รวมทั้งสิ้น  23,800 2,160   

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี วิลัย)                      (นางธัญชนก  ก้อนเงิน) 
  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ                  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายยุธิษฐิระ เจริญสันติสุข  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกชกรณ์  นาคคล้าย  ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว : 4. รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุนการ
ลดการใช้กระดาษในงานราชการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาเป็นปัจจัยการ
ผลิต ลดมลพิษ ลดขยะ ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ช่วยอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การลดการใช้กระดาษในงานราชการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาเป็นปัจจัย
การผลิต ลดมลพิษ ลดขยะ ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ช่วยอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ส่งผลใ ห้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) (ต่อ) 

3) แผนย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 180102 พื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทเพิ่มข้ึน   
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงาน    
ในการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติท่ี
สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ำบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นท่ีต้นน้ำท่ีเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกำหนดสิทธิชุมชนท่ีเข้าไปใช้ประโยชน์
จากป่านั้น และสร้างกลไกท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งกำเนิดของไม้ ป้องกัน
การลักลอบทำไม้ท่ีผิดกฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึก
หวงแหน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหาร
จัดการพื้นท่ีป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การลดการใช้กระดาษในงานราชการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาเป็นปัจจัย
การผลิต ลดมลพิษ ลดขยะ ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ช่วยอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน และมีพื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมายรวม : 5. สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

18.1 การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

180102 พื้นท่ีสีเขียว 
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น   

V02 การอนุรักษ์และฟื้นฟู
พื้นท่ีป่า 

F0203 การบูรณาการ
การดำเนินงานของ
หน่วยงานราชการ 
ในภาคส่วนต่าง ๆ  

 

นโยบาย/แนวทาง/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ห้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศกึษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: - 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 1. ด้านความปลอดภัย  
: กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการรอง ข้อ 2.6 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 18.1 การสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีเป้าหมายให้คนไทยอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน และมีพื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวทางพัฒนาในการรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า หรือนำป่าไม้มาเป็นปัจจัยในการผลิต เช่น 
การผลิตกระดาษเพื่อใช้ในงานเอกสารต่าง ๆ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งหน่วยงานจะมีการใช้กระดาษในการจัดทำหนังสือ เอกสารต่าง ๆ 
เป็นจำนวนมาก การใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการต้องหาปัจจัยการผลิตเพื่อนำมาผลิตกระดาษ จึงต้อง  
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
สร้างการรับรู้และเน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนด้วยการเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม โดยลดการใช้กระดาษด้วยการใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร 
จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS++) ในการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา การจองห้องประชุม การขออนุญาตไปราชการ 
การขอใช้รถราชการ และการลา ได้อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถลดการใช้กระดาษด้วยการใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS++) ในการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา การจองห้องประชุม การขออนุญาตไปราชการ 
การขอใช้รถราชการ และการลา ได้อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ 
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 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและสำนึกในการรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม สามารถลดการใช้กระดาษส่งผลให้หน่วยงานมีการลดการใช้กระดาษได้จริง ใช้งบประมาณท่ีจะเกิดขึ้น
จากการซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารลดน้อยลง ขั้นตอนการทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายช่ือ 

 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ สามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS++) 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 

 
สังเกต/ประเมิน 

 

 
แบบสังเกต/

ประเมินจากการใช้
ระบบสนับสนุนการ

บริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา(AMSS++) 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา (AMSS++) ไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้หน่วยงาน
ประสบผลสำเร็จท้ังด้านการอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยี เกิดเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม 
และมีทรัพยากรธรรมชาติส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังได้ใช้อย่างยั่งยืน 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ด้วยการลดใช้กระดาษผ่านระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (AMSS++)  (จำนวน 47 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(47 คน x 100 บาท)  

 4,700  4,700 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  
มื้อละ 35 บาท (47 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 3,290  3,290 

   - ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  2,010  2,010 

รวมทั้งสิ้น  10,000  10,000 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย
การลดใช้กระดาษผ่าน 

 มี.ค. 
10,000 

  10,000 ยุธิษฐิระ 
กชกรณ์ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
(AMSS++) 

      

รวมทั้งสิ้น  10,000   10,000 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นายยุธิษฐิระ เจริญสันติสุข)               (ว่าท่ี ร.ต.หญิงกชกรณ์  นาคคล้าย) 
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                  อัตราจ้าง   

ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  

                ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

71  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นโยบายด้านที่ 2 ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

 

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยนอกเหนือจากภาครัฐ เอกชนแ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แล้ว สามารถให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอยา่ง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) (ต่อ) 

2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยนอกเหนือจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แล้ว สามารถให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3) แผนย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 110101 ครอบครัวไทยมีความ เข้มแข็ง และมีจิตสำนึก ความเป็นไทย ดำรงชีวิต  
แบบพอเพียงมากขึ้น 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
สร้างกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
สร้างความ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องคก์ร 
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีท่ีประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อ แม่มีวัฒนธรรม
ท่ีปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรีกีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นท่ีแห่ง 
การเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
และศูนย์การเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยนอกเหนือจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แล้ว สามารถให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรม และส่งผลต่อเนื่องไปถึงครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึก ความเป็นไทย ดำรงชีวิต  
แบบพอเพียง 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) (ต่อ) 

แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
เป้าหมายรวม : 2. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่าง
สมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
เป้าหมายรวม : 3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยท่ีมีศักยภาพ ทักษะ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดและสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

11.1 การสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

110101 ครอบครัวไทย 
มีความ เข้มแข็ง และ 
มีจิตสำนึก ความเป็นไทย 
ดำรงชีวิต แบบพอเพียง
มากขึ้น 

V05 กลไกบริหารจัดการ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างสร้างศักยภาพ
มนุษย์ 

F0501 ความร่วมมือ/
บูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 6. การศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 2. ด้านโอกาส  
: กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 4. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

: มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมายข้อท่ี 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3 การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม โดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกช่วงวัย
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อม  
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีเป้าหมายให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี จิตสำนึก 
ความเป็นไทย ดำรงชีวิต แบบพอเพียงมากขึ้น กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2553) หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาท่ี
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ให้บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง
ของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
และพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพื่อให้องค์กร เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีท่ีประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มี
วัฒนธรรมท่ีปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นท่ี
แห่งการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียนและมีคุณภาพมาตรฐาน ประกอบกับ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีครอบครัว
ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแล้ว จำนวน 1 ครอบครัว มีองค์กรเอกชนได้รับอนุญาต  
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน จำนวน 1 องค์กร และมีองค์กรเอกชนท่ีมีความประสงค์
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน 1 แห่ง และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามาร่วมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน  

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีได้รับอนุญาตให้ 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.3 เพื่อติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
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3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 

3.1 ผู้ท่ีสนใจและมีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางเลือกท่ีมีภูมิลำเนาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

3.2 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน) จำนวน 1 แห่ง 
3.3 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน จำนวน 1 แห่ง 

  

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     1) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางเลือกให้ผู้ท่ีสนใจและมีความพร้อม เข้าร่วม 
จัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ 
      2) ติดตาม ประเมินผล และดูแลช่วยเหลือการจัดการศึกษาทางเลือก โดยครอบครัว (บ้านเรียน)  
จำนวน 1 แห่ง และโดยศูนย์การเรียน จำนวน 1 แห่ง 
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
การดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านเรียน) 
จำนวน 1 บ้านเรียน และโดยองค์กรเอกชน (ศูนย์
การเรียน) จำนวน 1 แห่ง มีความเรียบร้อยและ 
เกิดประสิทธิผล 

 
1 บ้านเรียน 
1 ศูนย์การ

เรียน 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
ทางเลือก 

 
อยู่ในระดับ

มาก 
 

 
วิเคราะห์เอกสาร/ 

ติดตาม 

 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน/ 
แบบติดตาม 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 6.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม ให้ผู้เรียนมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
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7. สถานที่ดำเนินการ 
 7.1 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 7.2 บ้านพักของครอบครัวที่จัดการศึกษา 
 7.3 ศูนย์การเรียนท่ีจัดการศึกษา 
   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 19,600 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. การประชุมคณะกรรมการฯ และ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 12 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
(12 คน x 2 มื้อ x 100 บาท) 

 2,400  2,400 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (12 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

 1,680  1,680 

รวมกิจกรรมที่ 1  4,080  4,080 

2. การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (จำนวน 12 คน) 

    

    - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการฯ  
จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 240 บาท 
(12 คน x 240 บาท x 2 ครั้ง ) 

 5,760  5,760 

   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าพาหนะ  2,000  2,000 
รวมกิจกรรมที่ 2  7,760  7,760 

3. กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยศูนย์การเรียน 1 แห่ง (จำนวน 
12 คน) 

    

    - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการฯ  
จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 240 บาท 
(12 คน x 240 บาท x 2 ครั้ง ) 

 5,760  5,760 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าพาหนะ  2,000  2,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  7,760  7,760 

รวมทั้งสิ้น  19,600  19,600 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. การประชุมคณะกรรมการฯ 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ก.พ.-มี.ค. 
4,080 

  4,080 ศุภวรรณ 

2. การวัดและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยครอบครัว   

 ม.ค.-มี.ค. 
3,880 

เม.ย.-พ.ค. 
3,880 

 7,760 

3. กำกับ ติดตามการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ศูนย์การเรียน 1 แห่ง 

 ม.ค.-มี.ค. 
3,880 

 ส.ค.-ก.ย. 
3,880 

7,760 

รวมทั้งสิ้น  11,840 3,880 3,880 19,600 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย)          (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ) 
     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
 

 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

79  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
5. โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7 สร้างความเป็นธรรม     
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ เป็นการสนับสนุนการคัดกรอง 
คนพิการทางการศึกษา ให้ผู้คัดกรองได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำ ให้คนพิการ
ทางการศึกษาได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ เป็นการสนับสนุนการคัดกรองคนพิการ 
ทางการศึกษา ให้ผู้คัดกรองได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้
อยา่งถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คนพิการทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม 
ทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
3) แผนย่อย : 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความ ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ  
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

80  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) (ต่อ) 

5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนา
ระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้
ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิท้ังเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตท่ีมีความเส่ียง ผู้ติดเช้ือและ
บุคคลท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ เป็นการสนับสนุนการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา ให้ผู้คัดกรองได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคัดกรองอย่างถูกต้องถือเป็นระบบและกลไกในการให้ความ ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
เป้าหมายรวม : 2. บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงเต็มตามศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

17.2 มาตรการแบบ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

170201 มีระบบและกลไก 
ในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

V02 เครื่องมือในการให้
ความช่วยเหลือ 

F0202 นโยบาย/
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน 
ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 2. ด้านโอกาส  
: กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการรอง ข้อ 2.7 โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 4. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 4 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมายข้อที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 การลดความ
เหล่ือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม แผนแม่บทย่อยข้อที่ 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม มีระบบและ
กลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เรื่อง สิทธิและหน้าท่ี
ทางการศึกษาที่กำหนดให้การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือ  
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ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยให้  
จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก 
ส่ือบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 กำหนดให้คนพิการ    
มีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (2) เลือก
บริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการจำเป็นพิเศษ และ (3) ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคน
พิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรฐาน 8 วรรคสอง กล่าวว่า ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ วรรคห้า กล่าวว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับ            
คนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย และในมาตรา 19 กล่าวว่า ให้สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้
คนพิการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที ่มีความต้องการพิเศษ   สู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ผู้เรียนพิการทุกคนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น  
ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด
อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญ 

ในการคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา 
 2.2 เพื่อให้ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการ 
ศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

2.3 เพื่อให้ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อคนพิการทางการศึกษา 
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3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
2. คนพิการทางการศึกษา 

 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร“ผู้ดำเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สามารถเป็นผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   - จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ท่ีเข้ารับการอบรม 
   - จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ท่ีเข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
“ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
ประเมิน 

 
บัญชีรายช่ือ 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้องของ 
ผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 

 
วิเคราะห์เอกสาร/ 

ประเมิน 

 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 
/แบบประเมิน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเข้ารับการอบรม มีทักษะในการใช้แบบคัดกรอง 

ตามประเภทคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเจตคติท่ีดีต่อคนพิการ 
6.2 ผู้เรียนพิการทุกคนมีสิทธิโอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กท่ัวไปและได้รับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
6.3 ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือทาง

การศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
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7. สถานที่ดำเนินการ 
 7.1 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 7.2 โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมในสังกัด 
 7.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก 
   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 40,600 บาท (ส่ีหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

การอบรมข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่าน
ระบบออนไลน์ (จำนวน 60 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับคณะทำงาน 
จำนวน 10 คน) 3 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (10 
คน x 3 ม้ือ x 100 บาท) 

 3,000  3,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (สำหรับ
คณะทำงาน จำนวน 10 คน)  6 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (10 คน x 6 มื้อ x 35 บาท) 

 2,100  2,100 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 วัน 
จำนวน 26 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท  
(26 ช่ัวโมง x 1,200 บาท) 

31,200   31,200 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (วุฒิบัตร และวัสดุ 
อุปกรณ์อื่นๆ) 

  4,300 4,300 

รวมทั้งสิ้น 31,200 5,100 4,300 40,600 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

การอบรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักสูตร “ผู้ดำเนินการ   
คัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” ผ่านระบบ
ออนไลน ์

 มี.ค. 
40,600 

  40,600 ศุภวรรณ 

รวมทั้งสิ้น  40,600   40,600 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย)          (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ) 
     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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นโยบายด้านที่ 3  ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

6. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทินภัทร  ฮะวังจู  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
   3.1 การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21  
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน และจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ พัฒนา เสริมทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
ท่ีหลากหลาย ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู ้
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญา 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน และจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ พัฒนา เสริมทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
ท่ีหลากหลาย ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา โดยมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สร้างทักษะ
พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 : (3) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอน
ท่ีเสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เป็นการส่งเสริม  
สนับสนุน และจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ พัฒนา เสริมทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
ท่ีหลากหลาย ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา  
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม : 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะท่ี
จำเป็นของโลกศตวรรษ 
ท่ี 21 สามารถเข้าถึง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

V03 รูปแบบและระบบ
การเรียนรู ้

F0303 การจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นการลงมือ
ปฏิบัติและทักษะอาชีพ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสู่อาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการของสังคม 
: โครงการหลัก ข้อ 1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

: มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามความถนัดและความสามารถของพหปุัญญา 
แผนแม่บทย่อยข้อที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะอาชีพ 
และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญการเรียนรู้คู่ไปกับ
การฝึกทักษะอาชีพตามความถนัด เพื่อมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และการเข้าสู่สังคมในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบ ต้องมีงานทำรองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา   
เพื่อการมีงานทำ ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะ
ด้านอาชีพ และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้เรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัด จำนวน 4,561 คน 
  

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ด้านอาชีพ และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีทักษะด้านอาชีพ ตามความสนใจ ความถนัด 
และความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในประเทศได้ 
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5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานสรุปผล

โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับจากการ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ 
ในการลงมือปฏิบัติ และสามารถนำไปต่อยอด 
ในการประกอบอาชีพได้ 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 

 
วิเคราะห์เอกสาร/ 

สอบถาม 

 
รายงานสรุปผล

โครงการ/
แบบสอบถาม 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าในการประกอบอาชีพ และมีทักษะในด้านการลงมือปฏิบัติ 

6.2 ผู้เรียนได้รับการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ และทางเลือกการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
- สถานศึกษาในสังกัด 

 

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบ้านบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษา 
ทุกแห่งสำหรับจัดกิจกรรม/จัดการเรียน
การสอนเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ 
จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท 

 90,000  90,000 

รวมทั้งสิ้น  90,000  90,000 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ช้ีแจงโครงการให้
สถานศึกษารับทราบ 

 ม.ค.    ทินภัทร 

2. สนับสนุนงบประมาณให้
สถานศึกษาทุกแห่งสำหรับ 
จัดกิจกรรม/จัดการเรียน
การสอนเสริมสร้างทักษะ
ด้านอาชีพ 

  มิ.ย. 
90,000 

 90,000 

รวมทั้งสิ้น   90,000  90,000 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายทินภัทร  ฮะวังจู)                     (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ) 
             นักจิตวิทยา                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) 
เป็นการพัฒนาครูผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู ้
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) 
เป็นการพัฒนาครูผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต : (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม ส่ือดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา)  
เป็นการพัฒนาครูผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) 
เป้าหมายรวม : 1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) 
ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 
เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย
จำเพาะ ดังนี้ 1) เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไป ท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง ท้ังเป็นท่ีรวบรวมข้อมูลส่ือการเรียนรู้เดิมท่ี
มีอยู่แล้ว 2) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย 3) เป็นเวทีที่มี
การเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน นำไปสู่การเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งลดความเหลื่อมล้ำ 
และนำแหล่งข้อมูลส่ือการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันตลอดจนเป็นเวทีท่ีมีการให้บริการ
เพื่อการเรียนรู้ (service) ต่าง ๆ 4) เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ   
อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน 5) เพื่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถปรับบทบาทให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้
อันมากมายมหาศาลให้เท่าทันกับความเปล่ียนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
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แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 

(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับ
และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) F0201 ผู้สอนยุคใหม่ 
มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบ 
สนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/
คุณภาพ) 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริม 
การฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 6. การศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ต่อ - 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
: โครงการรอง ข้อ 2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยมีแนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ  
ทุกประเภทการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Obec Content Center) และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 3.2 สถานศึกษาในสังกัด 
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 3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.4 ผู้เรียน 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ส่ือ นวัตกรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
           1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีรูปแบบการนิเทศแบบร่วม 
พัฒนาบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2) สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ 
      3) ครูได้รับการนิเทศการสอน 
      4) ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   - จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ มี ส่ือ นวัตกรรม และรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   - จำนวนสถานศึกษาได้รับการนิเทศแบบร่วม
พัฒนาบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

 
ประเมิน 

 
 
 

วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 
 
 

แบบนิเทศ 
รายงานการนิเทศ 

เชิงคุณภาพ 
   - ระดับความรู้ ความเข้าใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในการจัดทำ ส่ือ นวัตกรรม และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 
 

อยู่ในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 

 
ประเมิน 

 
 
 

ทดสอบ 

 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีรูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสื่อนวัตกรรม และ
รูปแบบการจัดการการสอนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
- สถานศึกษาในสังกัด 

   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 54,350 บาท (ห้าหมื่นส่ีพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน 
และการใช้ส่ือเทคโนโลยีสำหรับครู 
วิทยาศาสตร์ ม.3 โรงเรียนละ 2 คน   
รวมคณะทำงาน (จำนวน 75 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(75 คน x 100 บาท) 

 7,500  7,500 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (75 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 5,250  5,250 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน 
คนละ 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท  
(2 คน x 7 ช่ัวโมง x 1,200 บาท)    

16,800   16,800 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์    3,000 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 16,800 12,750 3,000 32,550 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
แบบร่วมพัฒนาบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

   - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฯ  5,000  5,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  5,000  5,000 

3. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบออนไลน ์     
   - ค่าสมนาคุณวิทยากร 14 ช่ัวโมง ๆ ละ 
1,200 บาท (14 ช่ัวโมง x 1,200 บาท)    

16,800   16,800 

รวมกิจกรรมที่ 3 16,800   16,800 

รวมทั้งสิ้น 33,600 17,750 3,000 54,350 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมให้ความรู้เรื่อง
การนิเทศภายใน และการใช้
ส่ือเทคโนโลยีสำหรับครู 
วิทยาศาสตร์ ม.3  

ธ.ค. 
32,550 

 

   32,550 
 

มัทนา 

2. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล แบบร่วมพัฒนา
บูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ม.ค.-ก.พ. 
5,000 

  5,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

3. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
แบบออนไลน์ 

  เม.ย. 
16,800 

 16,800  

รวมทั้งสิ้น 32,550 5,000 16,800  54,350 

    ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เห็นชอบโครงการ  
                               (นางมัทนา ดวงกลาง)     
          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

    ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  
         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 

            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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8. โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเบญจวรรณ  พันธะพุมม ี
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.1 การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ส่ือสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ มีพื้นฐานท่ีดีในการเรียนรู้อื่น ๆ 
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ เมื่อผู้เรียนมีพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้ท่ีดีแล้ว 
จะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู ้
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ส่ือสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ มีพื้นฐานท่ีดีในการเรียนรู้อื่น ๆ  
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ถือเป็นทักษะท่ีจำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 : (2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการ
เรียนรู ้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื ้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี เพื ่อการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 ควร               
มีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ส่ือสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ มีพื้นฐานท่ีดีในการเรียนรู้อื่น ๆ  
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ การมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
จะทำให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม : 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและ  
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นของโลก 

V03 รูปแบบและระบบ
การเรียนรู ้

F0304 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีหลากหลาย  
และผู้เรียนสามารถกำกับ
การเรียนรู้ของตนได้ 
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แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

 ศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับ
และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึน้ 

  

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ห้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการหลัก ข้อ 1.2 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และรักการอ่าน 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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โดยมีแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศตวรรษท่ี 
21 ผู้เรียนต้องมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ส่ือสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐาน 
การนำไปสู่การเรียนรู้อื่น ๆ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการของ 
การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และรักการอ่าน โดยเน้นการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถอ่านรู้เรื่องและเขียนหนังสือได้ถูกต้อง เน้นให้
ครูผู้สอนนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านรู้เรื่อง 
เขียนได้ถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานการอ่านอย่างยั่งยืน และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและการเขียนหนังสือได้ถูกต้องของผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา  

 2.2 เพื่อพัฒนาวิธีการสอนของครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 2.3 เพื่อนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการอ่านการเขียนของผู้เรียน 

2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีแนวทางการวัดผลท่ีเข้มแข็ง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 3.2 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีผลการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง 
            2) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 มีการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ   

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
           มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาเพิ่มขึ้น 
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5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   - จำนวนของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 – 6 มีผลการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง 
   - จำนวนครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 - 6 มีการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98 

 
ทดสอบ 

 
วิเคราะห์เอกสาร/

สังเกต 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบสังเกต/
รายงานผล 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านคล่อง – เขียนคล่อง  
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษา 

 
อยู่ในระดับ
ดี จำนวน
ร้อยละ 79 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีผู้เรียนท่ีมีผลอ่านคล่อง – เขียนคล่องและ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 - สถานศึกษาในสังกัด 
  

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง 
(จำนวน 50 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(50 คน x 100 บาท) 

 5,000  5,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (50 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 3,500  3,500 

 
 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

105  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์    1,300 1,300 

รวมกิจกรรมที่ 1  8,500 1,300 9,800 

2. จัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขต
จำนวน 5 สหวิทยาเขตเพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน และ
คัดเลือกตัวแทนเพื่อร่วมแข่งขันกิจกรรม
ภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 42,000  42,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  42,000  42,000 

3. จัดกิจกรรมแข่งขันภาษาไทย  
(จำนวน  120 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(120 คน x 100 บาท) 

 12,000  12,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (120 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 8,400  8,400 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์    2,800 2,800 

รวมกิจกรรมที่ 3  20,400 2,800 23,200 

รวมทั้งสิ้น  70,900 4,100 75,000 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 ก.พ. 
9,800 

  9,800 เบญจวรรณ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

2. จัดสรรงบประมาณให้ 
สหวิทยาเขตจำนวน 5  
สหวิทยาเขตเพื่อดำเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การเขียน และคัดเลือก
ตัวแทนเพื่อร่วมแข่งขัน
กิจกรรมภาษาไทยระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 มี.ค. 
42,000 

  42,000 เบญจวรรณ 

3. จัดกิจกรรมแข่งขัน
ภาษาไทย  
(จำนวน  120 คน) 

   ก.ค. 
23,200 

23,200 

รวมทั้งสิ้น  51,800  23,200 75,000 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี)             (นางมัทนา  ดวงกลาง) 
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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9. โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลท่ี 10 และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีแนวการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เน้นการสอนเรื่องความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 10. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการท่ีเน้นการพัฒนาศักยภาพคน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน ให้เป็นคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น 
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

3) แผนย่อย : 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองท่ีดี 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 100101 คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล 
ท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : บูรณาการเรื ่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ส่ิงแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ
การเปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน ให้เป็นคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของ
นานาประเทศมากขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี 
เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 เป้าหมายรวม : 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัย
และภูมิใจในชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

10.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 

100101 คนไทยเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความ
พร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุล 
ท้ังด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

V03 สถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
สติปัญญา 

F0303 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ห้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการหลัก ข้อ 1.4 โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
พระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ 

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย 
ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ 
ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมี
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ - มีอาชีพ และ (4) การเป็น
พลเมืองดี และแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ 
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์
ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทย่อยข้อ 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมือง 
ท่ีดี มีเป้าหมายให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
โดยมีแนวทางบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม ในการจัดการเรียนการ
สอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังการตระหนักรู้ และ
การมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้รองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เรียน เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเพื่อสนองต่อพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการสนองพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ท่ียังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 2.2 เพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาและถอดบทเรียน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 3.2 สถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 ครู 

3.4 ผู้เรียน 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีสถานศึกษาในสังกัดท่ีผ่าน 
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
      2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้พอเพียง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
      3) ครูมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
     1) ครูมีแนวการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

       2)  นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองท่ีดี มีความพร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
    จำนวนของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้พอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

 

 
จำนวนโรงเรียน 

ท่ีขอรับการ
ประเมิน 

 
บัญชีรายช่ือ

โรงเรียนท่ีขอรับ
การประเมิน 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
    สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองท่ีดี มีความพร้อม
ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 สถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอพียงและศูนย์การเรียนพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 6.2 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา และถอดบทเรียน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 - สถานศึกษาในสังกัด 
 

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 43,400 บาท (ส่ีหมื่นสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมศึกษาดูงานขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา 
(ศูนย์ภูมิรักษ์) (จำนวน 80 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(80 คน x 100 บาท) 

 8,000  8,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (80 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 5,600  5,600 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน 7 ช่ัวโมง ๆ 
ละ 1,200 บาท (2 คน x 7 ช่ัวโมง x 1,200 
บาท)   

16,800   16,800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์    4,500 4,500 
   - ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  1,000  1,000 
   - ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน   1,500 1,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 16,800 14,600 6,000 37,400 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     
   - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  6,000  6,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  6,000  6,000 

รวมทั้งสิ้น 16,800 20,600 6,000 43,400 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมศึกษาดูงาน
ขับเคล่ือนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์
พระราชา (ศูนย์ภูมิรักษ์) 

  พ.ค. 
37,400 

 37,400 มัทนา 

2. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

  มิ.ย. - ก.ค. 
6,000 

6,000 

รวมทั้งสิ้น   37,400 6,000 43,400 

    ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นางมัทนา ดวงกลาง)                     
         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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10. โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณิชาภา  ปรือทอง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม ่
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษเป็นการพัฒนา
ศักยภาพครูให้เป็นครูยุคใหม่ พัฒนาให้ครูมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะ และ
พร้อมสำหรับศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษเป็นการพัฒนา
ศักยภาพครูให้เป็นครูยุคใหม่ พัฒนาให้ครูมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะ และ
พร้อมสำหรับศตวรรษท่ี 21 ส่งต่อไปถึงผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ : (2) ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูท่ีชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรม
และเสริมสมรรถนะครูท่ีผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ท่ียังไม่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษเป็นการพัฒนา
ศักยภาพครูให้เป็นครูยุคใหม่ พัฒนาให้ครูมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะ และ
พร้อมสำหรับศตวรรษท่ี 21 ส่งต่อไปถึงผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ เป้าหมายรวม : ครูเฉพาะทางมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะท่ี
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 ในทุกระดับและ
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ 
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการรอง ข้อ 2.2 โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี
แนวทางพัฒนาปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู 
ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในด้าน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูท่ีผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ กอปรกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีการยกระดับความสามารถด้านภาษา (Language proficiency) เป็นพันธกิจที่สำคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาให้เป็นผู้ที่คุณภาพ    
ท้ังด้านทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Characteristic) และสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญต่อการเป็นประชากรโลก 
(Global Citizen) ในศตวรรษท่ี 21  ตลอดจนการพัฒนาครูให้มีความรู้ระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็น
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา  
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและ
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได้และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 สร้างแผนและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 
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2.3 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 3.2 ผู้เรียน 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
            1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
        2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การพูดส่ือสาร และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตน       

 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
    - จำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับความรู้ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    - จำนวนผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ70 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ70 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 

วิเคราะห์เอกสาร/
สังเกต/สอบถาม 

 
บัญชีรายช่ือ 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์/แบบ
สังเกต/

แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
    - ระดับความรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับ
ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    - ระดับความรู้ของผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 
อยู่ในระดับ

ดี 
 
 

อยู่ในระดับ
ดี 

 
ประเมิน/

วิเคราะห์เอกสาร/
นิเทศ 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน/

รายงานผล/แบบ
นิเทศ 

 
แบบประเมิน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 6.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 ได้โดยสร้างแผนการสอนท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษท่ี 21  

6.3 ผู้เรียนได้เร ียนรู ้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 - สถานท่ีเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี หรือนครนายก 
 

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 (จำนวน 70 คน) (การประชุมแบ่งออกเป็น 
2 ครั้ง ๆ ละ 35 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 250 บาท  
(70 คน x 250 บาท) 

 17,500  17,500 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 
มื้อละ 50 บาท (70 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท) 

 7,000  7,000 

   - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (2 คน x 6 ชม. x 
600 บาท) 

7,200   7,200 

รวมกิจกรรมที่ 1 7,200 24,500  31,700 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

    

   - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ  1,300  1,300 

รวมกิจกรรมที่ 2  1,300  1,300 

รวมทั้งสิ้น 7,200 25,800  33,000 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. อบรมให้ความรู้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

 ก.พ. 
31,700 

  31,700 ณิชาภา 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการ
จัดรูปแบบการเรียนการ
สอน 

  เม.ย. - ส.ค. 
1,300 

1,300  

รวมทั้งสิ้น  31,700  1,300 33,000 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวณิชาภา  ปรือทอง)                       (นางมัทนา  ดวงกลาง) 
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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11. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่  
     โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.5 การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นท่ีโดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน เป็นโครงการท่ีปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของพื้นที่ เพื ่อให้สถานศึกษา           
มีหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพื้นที่โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน เป็นโครงการที่ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของพื้นที่ เพื ่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ : (3) 
จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพื้นที่โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน เป็นโครงการที่ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของพื้นที่ เพื ่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นของโลก 

V01 หลักสูตรการจัด
การศึกษา 

F0103 หลักสูตรมีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
ทุกช่วงวัย 
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แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

 ศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับ
และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

  

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ห้ทันสมัยและทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: 6. การศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ     
มีคุณภาพเป็นคนไทยท่ีมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย  
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มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ซึ่งมีแนวทาง
พัฒนาด้วยการปฏิรูปหลักสูตรการจัดการศึกษาให้เป็นหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองบริบท
พื ้นที ่ อันจะทำให้สถานศึกษาไม่แปลกแยกกับชุมชนท้องถิ ่น หลักสูตรระดับท้องถิ ่นที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียน                   
มีความตระหนักรักษ์ท้องถิ่นตนเอง เมื่อจบการศึกษาสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในท้องถิ่นของ และเพื่อสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพื้นท่ีโดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี และสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี และสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 3.2 สถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.4 ผู้เรียน 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท่ี
เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษานำไปจัดการเรียนการสอน 
      2) สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
      3) ครูมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
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4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

           1) ครูมีส่ือ นวัตกรรม หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
       2) นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   จำนวนสถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร
ท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายช่ือ

หลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น 

เชิงคุณภาพ 
   - ครูมีส่ือ นวัตกรรม หรือวิธีการสอนท่ีบูรณาการ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
   - ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
อยู่ใน 

ระดับมาก 

 
ประเมิน 

 
สอบถาม/นิเทศ 

ติดตามฯ 

 
แบบประเมิน 

 
แบบสอบถาม/แบบ

นิเทศ ติดตามฯ 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 6.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 6.3 ครูมี ส่ือ นวัตกรรม หรือรูปแบบการสอนท่ีบูรณาการหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 6.4 นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 - สถานศึกษาในสังกัด 
   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น (จำนวน 80 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(80 คน x 100 บาท) 

 8,000  8,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (80 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 5,600  5,600 

   - ค่าจ้างทำเอกสารสำหรับประกอบการ
ประชุมและรูปเล่มหลักสูตร 

 9,250  9,250 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์    2,350 2,350 

รวมกิจกรรมที่ 1  22,850 2,350 25,200 

2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นและช้ีแจงการนำ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ (จำนวน 40 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(40 คน x 100 บาท) 

 4,000  4,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 2,800  2,800 

รวมกิจกรรมที่ 2  6,800  6,800 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ 

    

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฯ     3,000  3,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  3,000  3,000 

รวมทั้งสิ้น  32,650 2,350 35,000 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

 ม.ค.-ก.พ. 
25,200 

  25,200 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 

2. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นและช้ีแจงการนำ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ 

  เม.ย. 
6,800 

 6,800 

3. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการนำกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ 

   ก.ค.-ก.ย. 
3,000 

3,000 

รวมทั้งสิ้น  25,200 6,800 3,000 35,000 

    ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางมัทนา ดวงกลาง)                     
                          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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12. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา  

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.1 การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 
เป็นการพัฒนาผู้เรียนหัวปานกลางที่ขาดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถ 
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู ้
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 
เป็นการพัฒนาผู้เรียนหัวปานกลางที่ขาดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถ 
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  : (2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา เนื ้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 
เป็นการพัฒนาผู้เรียนหัวปานกลางที่ขาดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถ 
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นของโลก 

V03 รูปแบบและระบบ
การเรียนรู ้

F0304 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีหลากหลาย และ
ผู้เรียนสามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ 
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แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

 ศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับ
และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

  

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ห้ทันสมัยและทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: 6. การศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการหลัก ข้อ 1.5 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แผนแม่บทภายใต้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางพัฒนาผู้เรียนด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นด้วยเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลาง เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางในช้ันเรียนขาดทักษะการอ่าน การเขียน คิดคำนวณซึ่ง
เป็นทักษะพื้นฐานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังใช้การสอนแบบบรรยาย 
ซึ่งไม่เหมาะสมกับวิธีการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้พัฒนาผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรยีม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะ
ความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนการสอน 

และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมา ให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2 ผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมา 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     1) ครูผู้สอนได้รับพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
      2) ผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมา มีทักษะจำเปน็ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) ครูผู้สอนสามารถนำเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนการสอน และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน และเข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
           2) ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
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5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   - จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนกลุ่ม 
หัวปานกลางลงมา 
   - จำนวนผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมาได้รับการ
พัฒนา 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
ประเมิน/
สัมภาษณ์/
สอบถาม 

วิเคราะห์เอกสาร/
ประเมิน 

 
แบบประเมิน/แบบ

สัมภาษณ์/
แบบสอบถาม 
รายงานผลการ

เรียน/แบบประเมิน 
เชิงคุณภาพ 
   - ระดับความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนท่ีได้รับการ
พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมา 
   - ระดับความรู้ท่ีผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมา
ได้รับและมีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 

อยู่ใน 
ระดับดี 

 
สอบถาม/นิเทศ 

ติดตามฯ 
 

วิเคราะห์เอกสาร/
ประเมิน 

 

 
แบบสอบถาม/แบบ

นิเทศ ติดตามฯ 
 

รายงานผลการ
เรียน/แบบประเมิน 
 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น 
 6.2 ผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 - สถานศึกษาในสังกัด 
   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทักษะ
ความสามารถผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลางลงมา 
(จำนวน 40 คน) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(40 คน x 100 บาท) 

 4,000  4,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 2,800  2,800 

รวมกิจกรรมที่ 1  6,800  6,800 

2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลาง
ลงมา (จำนวน 70 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(70 คน x 100 บาท) 

 7,000  7,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (70 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 4,900  4,900 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600 บาท (6 ชม. X 600 บาท) 

3,600   3,600 

   - ค่าจ้างทำเอกสาร  3,000  3,000 
   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์    1,200 1,200 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,600 14,900 1,200 19,700 

3. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะสำหรับผู้เรียน
กลุ่มหัวปานกลางลงมา (คณะกรรมการ 
จำนวน 50 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(50 คน x 100 บาท) 

 5,000  5,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (50 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 3,500  3,500 

   - ค่าจ้างทำเอกสาร  3,000  3,000 
   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์    2,000 2,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  11,500 2,000 13,500 

รวมทั้งสิ้น 3,600 33,200 3,200 40,000 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทักษะความสามารถ
ผู้เรียนกลุ่มหัวปานกลาง 
ลงมา 

  เม.ย. 
6,800 

 6,800 มัทนา 

2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนให้กับผู้เรียนกลุ่มหัว
ปานกลางลงมา 

  มิ.ย. 
19,700 

 19,700 

3. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
สำหรับผู้เรียนกลุ่มหัวปาน
กลางลงมา 

   ก.ค. 
13,500 

13,500 

รวมทั้งสิ้น   26,500 13,500 40,000 

    ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางมัทนา ดวงกลาง)  
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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13. โครงการชมรมวิชาการ  

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการชมรมวิชาการเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ครูผู ้สอนผ่านชมรมวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ให้ครูเป็นผู้สอน       
ยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ส่งผลให้ครูและ
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู ้
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการชมรมวิชาการเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูผู้สอน
ผ่านชมรมวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ให้ครูเป็นผู้สอนยุคใหม่ที่มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ส่งผลให้มีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   

 

 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

137  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ : (3) ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ 
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความ 
ต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการชมรมวิชาการเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูผู้สอน
ผ่านชมรมวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ให้ครูเป็นผู้สอนยุคใหม่ที่มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ส่งผลให้มีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็นการปฏิรูป : 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรม : 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการท้ังพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระท่ีสอน ด้านศาสตร์การสอน  
ด้านการใช้สื ่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้าน
บทบาทของครูในยุคใหม่ เป้าหมาย : 1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับ
และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/
คุณภาพ) 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
ทางภาษาและดิจิทัล 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
: โครงการหลัก ข้อ 1.7 โครงการชมรมวิชาการ 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางพัฒนาด้วยการเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะครู จึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูผ่านชมรมวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะ รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ นำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการชมรมวิชาการ ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม

ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 3.2 สถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.4 ผู้เรียน 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ชมรมวิชาการได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรยีนรู้ 
และนวัตกรรม สามารถนำไปยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

       1) เกิดเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ความรักสามัคคีในหมู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2) ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนท่ีหลากหลาย 
           3) ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
      4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   ชมรมวิชาการได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
วิเคราะห์เอกสาร/
ประเมิน/นิเทศฯ 

 
บัญชีรายช่ือ/ 

แบบประเมิน/แบบ
นิเทศฯ 

เชิงคุณภาพ 
   - ระดับความรู้/ผลของการจัดการเรียนรู้ของสมาชิก
ชมรมวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา และสามารถนำไปจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 

สูงขึ้นจาก 
ปีก่อน 

 
สอบถาม/

ประเมิน/นิเทศฯ 
 

วิเคราะห์เอกสาร/
ทดสอบ 

 
แบบสอบถาม/ 

แบบประเมิน/แบบ
นิเทศฯ 

รายงานผลสัมฤทธิ์/
แบบทดสอบ 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ชมรมวิชาการมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 
 6.2 สมาชิกชมรมวิชาการมีเครือข่าย เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความรักสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 - สถานศึกษาในสังกัด 
   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 173,650 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการชมรมวิชาการ 
(จำนวน 60 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(60 คน x 100 บาท) 

 6,000  6,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (60 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 4,200  4,200 

รวมกิจกรรมที่ 1  10,200  10,200 

2. จัดสรรงบประมาณให้ชมรมวิชาการ
ดำเนินการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ้
ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

   - ชมรมวิชาการ จำนวน 8 ชมรม ๆ ละ 
20,000 บาท (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพล
ศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพ และ
ภาษาต่างประเทศ)  

 160,000  160,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  160,000  160,000 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล     
   - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฯ  3,450  3,450 

รวมกิจกรรมที่ 3  3,450  3,450 

รวมทั้งสิ้น  173,650  173,650 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมวิชาการ 

   ก.ค. 
10,200 

10,200 มัทนา 

2. จัดสรรงบประมาณให้
ชมรมวิชาการดำเนินการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

   ก.ค. - ส.ค. 
160,000 

  

160,000 
 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผล 

   ก.ย. 
3,450 

3,450 

รวมทั้งสิ้น    173,650 173,650 

    ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางมัทนา ดวงกลาง) 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง      
     และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู  

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรักชนก  ไผ่สุข  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา 
และตำแหน่งครู เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ
ตำแหน่งครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 
และเชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูให้เป็น
ครูดี ครูเก่ง ครูมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู ้
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ
ตำแหน่งครู เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง 
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

เชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูให้เป็นครูดี 
ครูเก่ง ครูมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  
โดยผู้ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังขององค์กร 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ
ตำแหน่งครู เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูให้เป็นครูดี 
ครูเก่ง ครูมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ เป้าหมายรวม : ครูเฉพาะทางมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะท่ี
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 ในทุกระดับและ
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ี  
มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 
(ปริมาณ/คุณภาพ) 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 3. ด้านคุณภาพ 
: กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวทาง
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ
และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ มีความรู้ ทักษะ สามารถสร้างสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานให้แก่ผู้เรียน โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” ทำหน้าท่ี
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรมและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กอปรกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นการ
พัฒนาวิชาชีพมากกว่าการจัดทำผลงานทางวิชาการ มีการบูรณาการ การทำงานท่ีเช่ือมโยงกัน โดยมีการประเมินท่ี
ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เป็นธรรม และนำระบบออนไลน์มาใช้ในการประเมินวิทยฐานะ เช่น การยื่นคำขอ และการส่งผล
งานทางวิชาการโดยเน้นระบบการบันทึกข้อมูลที่ลดการใช้กระดาษ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 10  
ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 และตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2564  เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ หรือความเช่ียวชาญในตำแหน่ง
และวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อซักซ้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกราย มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
และการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาม ว 10/2564 

http://otepc.go.th/th/
http://otepc.go.th/th/
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2.2 เพื่อซักซ้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูทุกราย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การขอมีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ และการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 9/2564                                             

2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน  
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะได้อยา่ง
ถูกต้อง 

2.4 ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้
อย่างเข้าใจและถูกต้อง 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว PA อย่างยั่งยืน 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะ ว PA ไปสู่การปฏิบัติหน้าท่ีและการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมและเป็นท่ี
ประจักษ์ 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
    - จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง
ครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายช่ือ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
    - ระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา และตำแหน่งครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 
สามารถนำความรู้ไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

 
อยู่ในระดับ

มาก 
 

 
สอบถาม/

วิเคราะห์เอกสาร 

 
แบบสอบถาม/
เอกสารผลงาน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกราย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว PA อย่างยั่งยืน  
 6.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกราย สามารถนำกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ        
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว PA ไปสู่การปฏิบัติหน้าท่ีและการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเป็น
รูปธรรมและเป็นท่ีประจักษ์ 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

 

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 47,300 บาท (ส่ีหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ จำนวน  
2 วัน (รวมจำนวน 75 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(75 คน x 100 บาท) 

 7,500  7,500 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (75 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 5,250  5,250 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 2 วัน (2 คน x 6 
ชม. x 600 บาท x 2 วัน) 

14,400   14,400 

   - ค่าท่ีพักสำหรับวิทยากร  2,400  2,400 
   - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง
สำหรับวิทยากร 

 5,000  5,000 

   - ค่าวัสดุ   5,000 5,000 
   - ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  7,750  7,750 

รวมทั้งสิ้น 14,400 27,900 5,000 47,300 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินฯ 

 ม.ค.-ก.พ. 
47,300 

  47,300 รักชนก 

รวมทั้งสิ้น  47,300   47,300 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
         (นางรักชนก  ไผ่สุข)                 (นางสาวจันทร์เพ็ญ  อ้วนตงต้น) 
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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นโยบายด้านที่ 4  ด้านประสิทธภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

15. โครงการต่อต้านคอรัปชั่น 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความมั่นคง 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการต่อต้านคอรัปช่ัน เป็นการเตรียมการพัฒนาและเสริมสร้าง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี  
มีการละอายต่อการทุจริต สิ่งเหล่านี้ จะถูกปลูกฝังและถ่ายทอดไปยังผู้เรียน เมื่อทั้งระบบเกิดจิตสำนึก มีคุณธรรม 
จริยธรรม และละอายต่อการทุจริต จะส่งผลให้ปัญหาทุจริตลดน้อยลง บ้านเมืองเกิดความสงบ ประชาชน  
อยู่ดี กินดี และมีความสุข สอดคล้องและส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 21. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการต่อต้านคอรัปช่ัน เป็นการเตรียมการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการละอายต่อ 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม 
ท่ีดี มีการละอายต่อการทุจริต ส่ิงเหล่านี้ จะถูกปลูกฝังและถ่ายทอดไปยังผู้เรียน เมื่อท้ังระบบเกิดจิตสำนึก  
มีคุณธรรม จริยธรรม และละอายต่อการทุจริต ส่งผลให้ปัญหาทุจริตลดน้อยลง จากระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด จนไปสู่ระดับประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบลดลง 
3) แผนย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตแลประพฤติมิชอบ 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความ 
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการต่อต้านคอรัปชั่น เป็นการเตรียมการพัฒนาและเสริมสร้างให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี  
มีการละอายต่อการทุจริต จนทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร สู่สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 
 
 
 
 
 

 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

152  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 

(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

21.1 การป้องกันการ
ทุจริตแลประพฤติมิชอบ 

210101 ประชาชน 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

V03 พัฒนาการบริหารงาน
ภาครัฐ 

F0303 คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

 

นโยบาย/แนวทาง/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้ 
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 6. การศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
: โครงการรอง ข้อ 2.4 โครงการต่อต้านคอรัปช่ัน 

 
 
 

 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

153  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นโยบาย/แนวทาง/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ต่อ - 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้ 
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 6. การศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
: โครงการรอง ข้อ 2.4 โครงการต่อต้านคอรัปช่ัน 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”      
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  
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ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) ประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. 
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์
หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุก
ภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำ
โครงการต่อต้านคอรัปช่ัน ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

2.2 เพื่อขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยการเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 บุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 53 คน 
  

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
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5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อการต่อต้านการทุจริต 

 
ร้อยละ 85 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

การสอบถาม 

 
บัญชีรายช่ือ 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
ผลคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

 
ไม่น้อยกว่า 
85 คะแนน 

 

 
การสอบถาม 
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 บุคลากรทางการศึกษา มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 6.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
- หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นต้นแบบ 
- โรงแรม/รีสอร์ท เอกชน 

 

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมช้ีแจงแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  (จำนวน 
53 คน) 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(53 คน x 100 บาท)  

 5,300  5,300 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  
มื้อละ 35 บาท (53 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 3,710  3,710 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์   2,990 2,990 

รวมกิจกรรมที่ 1  9,010 2,990 12,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกัน 
ความเส่ียงการทุจริต”  (จำนวน 53 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(53 คน x 100 บาท)  

 5,300  5,300 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  
มื้อละ 35 บาท (53 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 3,710  3,710 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์   2,990 2,990 

รวมกิจกรรมที่ 2  9,010 2,990 12,000 

3. การศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากร  
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
(จำนวน 53 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท 
(53 คน x 2 มื้อ x 250 บาท) 

 26,500  26,500 

   - ค่าอาหารเย็น 2 ม้ือ ๆ ละ 350 บาท  
(53 คน x 2 มื้อ x 350 บาท) 

 37,100  37,100 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 ม้ือ 
มื้อละ 50 บาท (53 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) 

 10,600  10,600 

   - ค่าท่ีพัก คนละ 600 บาท  
(53 คน x 600 บาท) 

 31,800  31,800 

  - ค่าพาหนะ  36,000  36,000 
  - ค่าของท่ีระลึก  1,500  1,500 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์   6,500 6,500 
  - ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล  1,000  1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  144,500 6,500 151,000 

รวมทั้งสิ้น  162,520 12,480 175,000 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอ

บ 
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) 
รวม 

1. การประชุมช้ีแจงแนวทาง
เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online)    

  มิ.ย. 
12,000 

 12,000 ศุภวรรณ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การป้องกัน 
ความเส่ียงการทุจริต” 

   ก.ค. 
12,000 

12,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

3. การศึกษาดูงาน พัฒนา
บุคลากร เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการต่อต้าน
การทุจริต 

   ก.ค. 
151,000 

151,000  

รวมทั้งสิ้น   12,000 163,000 175,000 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย)          (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ) 
     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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16. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเบญจวรรณ  พันธะพุมมี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน – พฤษภาคม 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม) 3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำคัญ 
ในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล เมื่อสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด จะเป็นมาตรฐานและส่งผลให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำคัญ 
ในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล เมื่อสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินตามมาตรฐานท่ีกำหนด จะเป็นมาตรฐานและส่งผลให้ 
มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

3) แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
: (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การ
วัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำคัญ 
ในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล เมื่อสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินตามมาตรฐานท่ีกำหนด ส่งผลให้คนไทยได้รับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
เป้าหมายรวม : 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

12.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็น
ของโลกศตวรรษท่ี 21  
ในทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

V04 การบริหารจัดการ
ระบบการเรียนรู ้

F0406 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และทักษะท่ี
จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ  
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ 
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
: โครงการหลัก ข้อ 1.6 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวทางพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ กอปรกับตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2561 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา
ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอก 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 สถานศึกษาในสังกัด 
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4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 
      1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

     2) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
     สถานศึกษาผ่านประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สร้างความ

เช่ือมั่นให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   จำนวนของสถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

 
ร้อยละ 100 

 
ประเมินคุณภาพ

ภายในของ
สถานศึกษา 

 
แบบประเมิน

คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
   ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 

 
ประเมินคุณภาพ

ภายในของ
สถานศึกษา 

 
แบบประเมิน

คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาและผ่านมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 - สถานศึกษาในสังกัด 
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (จำนวน 
50 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(50 คน x 100 บาท) 

 5,000  5,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (50 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 3,500  3,500 

รวมกิจกรรมที่ 1  8,500  8,500 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนว
ใหม่ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

    

   - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ  1,500  1,500 

รวมกิจกรรมที่ 2  1,500  1,500 

รวมทั้งสิ้น  10,000  10,000 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

  เม.ย. 
8,500 

 8,500 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินระบบประกนั
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

  พ.ค. 
1,500 

 1,500 

รวมทั้งสิ้น   10,000  10,000 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี)            (นางมัทนา  ดวงกลาง) 
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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17. โครงการอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
     งานพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสัมฤทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินจิฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2564 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุท้ังในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและในสถานศึกษา 
ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะเป็นหน่วยงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวดเร็ว และโปร่งใส 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อจะเป็นหน่วยงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม รวดเร็ว และโปร่งใส 
3) แผนย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
ท้ังในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นท่ี และภารกิจอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์
และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด  
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  
เป้าหมายประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 : 1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ 
และเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการท่ีคล้ายกันไว้
ด้วยกัน และ/หรือการรวมซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมสนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
: 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน 
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แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 

(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

20.2 การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง 

200201 หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 

V02 การขับเคล่ือนตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

F0203 การบริหาร
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: 6. การศึกษาตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เป้าหมายข้อที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทย่อยข้อที่ 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง มีเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาด้วยการบริหารจัดการ
งบประมาณให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ท้ังในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นท่ี 
และภารกิจอื่น  ๆท่ีได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วม
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ  มิติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจา้ง 
การบริหารงานพัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ    
จึงได้จัดทำโครงการอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การบริหาร
สัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุ เป็นต้น 
 2.2 เพื่อให้ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
 2.3 เพื่อเรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบบอ่ย 
เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสดุ 
 2.4 เพื่อนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 และด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       การปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายช่ือ 

 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2564 และด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 

 
วิเคราะห์เอกสาร/

ประเมิน 

 
เอกสารการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
/การดำเนินงาน

พัสดุ/แบบประเมิน 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจใน
งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ ส่งผลให้การบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 54,260 บาท (ห้าหมื่นส่ีพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีควบคุม ดูแล และปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุ 2 วัน (วันละ 55 คน รวมจำนวน  
110 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 100 
บาท (55 คน x 2 ม้ือ x 100 บาท)  

 11,000  11,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (55 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) 

 7,700  7,700 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท 

7,200   7,200 

   - ค่าจ้างทำเอกสาร  28,360  28,360 

รวมทั้งสิ้น 7,200 47,060  54,260 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

อบรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 

ธ.ค. 
54,260 

   54,260 สัมฤทธิ์ 

รวมทั้งสิ้น 54,260    54,260 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสัมฤทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์)                      (นางระเบียบ หัสดีพงษ์) 
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ                        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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18. โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนพเกล้า วงศ์ศิริกุล  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น
พลังในการขับเคล่ือนประเทศ 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ เป็นการให้
ความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ (เกษียณอายุ
ราชการ) ซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนประเทศ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์
ของตนเองท่ีพึงจะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ เป็นการให้ความรู้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
ซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนประเทศ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเอง
ท่ีพึงจะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นช่วงวัยที่มี
คุณภาพเพิ่มข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

3) แผนย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ เป็นการให้ความรู้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
ซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนประเทศ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเอง
ท่ีพึงจะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้สูงอายุท่ี 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็นการปฏิรูป : 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรม : 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการท้ังพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระท่ีสอน ด้านศาสตร์การสอน  
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาท
ของครูในยุคใหม่ เป้าหมาย : 1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

11.5 การส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ 

110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงใน
ชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
เพิ่มขึ้น 

V05 กลไกบริหารจัดการ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ 

F0501 นโยบาย/มาตรการ/
กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: - 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: - 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ 
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายข้อท่ี 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อยข้อที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ มีเป้าหมายเพื่อผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวทางพัฒนาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสรา้ง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต โดยมีกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ด้วยนโยบาย/
มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งในหน่วยงานการศึกษา ผู้สูงอายุที่ควรค่าแก่การได้รับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิต หลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ สละเวลา อุทิศตนให้แก่การศึกษา จนถึงวาระอายคุรบ 
60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตทั้งสถานภาพและบทบาททางสังคม ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
จิตใจ ด้านสุขภาพ และการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ตลอดจนการรายรับต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุราชการ จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือการเกษียณอายุ
ราชการให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ให้มีความรู้ในเรื่องขั้นตอน วิธีการดำเนินการ การขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ 
เงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือนลูกจ้าง บำเหน็จลูกจ้าง เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี ได้ทราบและเข้าใจถึง
ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำ 
โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับเงินและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่าง ๆ ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ท่ีเกษียณอายุราชการ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการขอรับเงินและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการขั้นตอนการขอรับเงินและเบิกจ่ายเงินท่ีชัดเจนอย่างเป็นระบบ  
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ท่ีเกษียณอายุราชการ ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายช่ือ 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความรู้ความเข้าใจในการขอรับเงินและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีพึงได้รับต่าง ๆ 

 
อยู่ใน 

ระดับมาก 

 
สอบถาม/
ประเมิน 

 
แบบสอบถาม/ 
แบบประเมิน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ท่ีเกษียณอายุราชการ รับรู้สิทธิประโยชน์ท่ีตนเอง
พึงได้รับ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
            งบประมาณ จำนวน 11,560 บาท (หนึ่งหมื่นหนึง่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ท่ีเกษียณอายุราชการ 
(จำนวน 68 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท 
(68 คน x 100 บาท)  

 6,800  6,800 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ   มื้อ
ละ 35 บาท (68 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 4,760  4,760 

รวมทั้งสิ้น  11,560  11,560 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

ประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 

   ก.ค.–ก.ย. 
11,560 

11,560 กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินฯ 

รวมทั้งสิ้น    11,560 11,560 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวนพเกล้า  วงศ์ศิริกุล)                      (นางระเบียบ หัสดีพงษ์) 
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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19. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัชนี  วิลัย  ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
    นายยุธิษฐิระ  เจริญสันติสุข  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกชกรณ์  นาคคล้าย  ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
    นางสาวบุษบา  ศิลาผอง  ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชือ่มโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4. ภาครัฐมีความทันสมัย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการประชุม รายงานผล และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในกรณีท่ีพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงาน
ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและผลประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการว่า
จะได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีการดำเนินงานท่ีสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการ 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการประชุม รายงานผล และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในกรณีท่ีพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงาน
ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและผลประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการว่า
จะได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 
3) แผนย่อย : 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีต้ังอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการประชุม รายงานผล และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในกรณีท่ีพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงานท่ี 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและผลประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการว่าจะ
ได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้หน่วยงาน 
มีสมรรถนะสูงสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากลได้ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 3. โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  
เป้าหมายประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : 7. ยกระดับธรรมภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น โดยสำรวจ
ระดับธรรมภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ศึกษา ค้นหา และเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ 
และมีแนวปฏิบัติท่ีดี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
: 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน 
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แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 

(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

20.4 การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 

200401 ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และมี
ความคล่องตัว 

V01 ศักยภาพบุคลากร F0102 ทัศนคติในการ
ทำงานของบุคลากรทุก
ระดับ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: - 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เป้าหมายข้อที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ มีเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความคล่องตัว บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูล ระบบการทำงานมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำให้
หน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือ    
ในการประเมินและให้หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจ ประเมินสมรรถนะ ศักยภาพของหน่วยงาน โดยผ่านการ
ส่งเสริมการปฏิบัติราชการของบุคลากรให้มีแนวคิดและความเข้าใจท่ีจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานมองไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการประชุม รายงานผล และติดตามผลการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ รวมท้ังหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานตามภารกิจด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน สามารถรับรู้ 
เข้าใจภารกิจ นโยบาย นำไปสู่การปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
ในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
  3.2 สถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 บุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     บุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานตามภารกิจด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน สามารถรับรู้ เข้าใจ
ภารกิจ นโยบาย นำไปสู่การปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ได้ 
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4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

       บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝัง มีวัฒนธรรมในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานเป็นหลัก ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีสมรรถนะ     
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับแก่ประชาชน 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายช่ือ 

 
เชิงคุณภาพ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ 
   - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
   - มาตรฐานเขต 
   - รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 
 

 
ผลการ

ประเมินอยู่
ในระดับท่ี
สูงขึ้นกว่า
ครั้งก่อน 
หรือใน 
ระดับดี 

 
วิเคราะห์เอกสาร/

สอบถาม/
ประเมิน 

 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน เช่น 

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ,
มาตรฐานเขต, 
รายงานผลการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา/

แบบสอบถาม/ 
แบบประเมิน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดประชุมตามโครงการ ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์ร่วมกัน มองเป้าหมายของการดำเนินงานตามภารกิจไปในทิศทางเดียวกัน มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภาคภูมิใจท่ีเห็นผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีดี รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีทำให้หน่วยงาน
ประสบผลสำเร็จ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำให้การปฏิบัติงาน การประสานงาน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ นำหน่วยงาน
ไปสู่ความสำเร็จในทุกมิติ 
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7. สถานที่ดำเนินการ 

- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
- สถานศึกษาในสังกัด 

   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 207,240 บาท (สองแสนเจ็ดพันสองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมช้ีแจงการรายงานและติดตามผล 
การปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
จำนวน 2 ครั้ง (จำนวน 48 คน)  

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 100 
บาท (48 คน x 2 ม้ือ x 100 บาท)  

 9,600  9,600 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (48 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) 

 6,720  6,720 

   - ค่าวัสดุ   2,000 2,000 
   - ค่าจ้างทำเอกสาร  3,600  3,600 

รวมกิจกรรมที่ 1  19,920 2,000 21,920 

2. การบริหารและการจัดการศึกษา  
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2560 (จำนวน 48 คน) 

    

   2.1 ประชุมช้ีแจงการรายงานและติดตาม
การบริหารและการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานฯ จำนวน 2 ครั้ง 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 100 
บาท (48 คน x 2 ม้ือ x 100 บาท)  

 9,600  9,600 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (48 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

 6,720  6,720 

   - ค่าจ้างทำเอกสาร  800  800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   2.2 รับการตรวจ ติดตาม และประเมินผล     
   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท 
(48 คน x 100 บาท)  

 4,800  4,800 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (48 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 3,360  3,360 

รวมกิจกรรมที่ 2  25,280  25,280 

3. ประชุมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

   3.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร 
จำนวน 10 ครั้ง (จำนวน 52 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 10 มื้อ มื้อละ 100 
บาท (52 คน x 10 มื้อ x 100 บาท)  

 52,000  52,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (52 คน x 20 มื้อ x 35 บาท) 

 36,400  36,400 

   - ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  1,000  1,000 
   - ค่าจ้างทำเอกสาร  5,000  5,000 
   3.2 ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.ปจนย 
จำนวน 40 ครั้ง (จำนวน 19 คน) 

    

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 40 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท (19 คน x 40 มื้อ x 35 บาท) 

 26,600  26,600 

   3.3 ประชุมสมาชิกครอบครัว สพม.ปจนย 
จำนวน 4 ครั้ง (จำนวน 53 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 4 ม้ือ ม้ือละ 100 
บาท (53 คน x 4 ม้ือ x 100 บาท)  

 21,200  21,200 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 8 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (53 คน x 8 ม้ือ x 35 บาท) 

 14,840  14,840 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

   - ค่าวัสดุ   2,000 2,000 
   - ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  1,000  1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  158,040 2,000 160,040 

รวมทั้งสิ้น  203,240 4,000 207,240 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. ประชุมช้ีแจงการรายงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) จำนวน 2 ครั้ง 

 ม.ค.-มี.ค. 
10,960 

 ก.ค.-ก.ย. 
10,960 

21,920 รัชนี 

2. การบริหารและการจัด
การศึกษา ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 

     ยุธิษฐิระ 
กชกรณ์ 

   2.1 ประชุมช้ีแจงการ
รายงานและติดตามการบริหาร
และการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานฯ จำนวน 2 ครั้ง      

 มี.ค. 
8,560 

มิ.ย. 
8,560 

 17,120  

   2.2 รับการตรวจ ติดตาม 
และประเมินผล 

   ส.ค. 
8,160 

8,160  
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

3. ประชุมเพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

   3.1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สัญจร จำนวน 
10 ครั้ง 

ต.ค.-ธ.ค. 
10,340 

ม.ค.-มี.ค. 
28,020 

เม.ย.-มิ.ย. 
28,020 

ก.ค.-ก.ย. 
28,020 

94,400 รัชนี 

   3.2 ประชุมฝ่ายบริหาร 
สพม.ปจนย จำนวน 40 ครั้ง 

ต.ค.-ธ.ค. 
6,650 

ม.ค.-มี.ค. 
6,650 

เม.ย.-มิ.ย. 
6,650 

ก.ค.-ก.ย. 
6,650 

26,600 บุษบา 

3.3 ประชุมสมาชิกครอบครัว 
สพม.ปจนย จำนวน 4 ครั้ง 

ต.ค.-ธ.ค. 
12,010 

ม.ค.-มี.ค. 
9,010 

เม.ย.-มิ.ย. 
9,010 

ก.ค.-ก.ย. 
9,010 

39,040 บุษบา 

รวมทั้งสิ้น 29,000 63,200 52,240 62,800 207,240  

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  วิลัย)                   (นายยุธิษฐิระ  เจริญสันติสุข) 
   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (ว่าท่ี ร.ต.หญิงกชกรณ์  นาคคล้าย)          (นางสาวบุษบา  ศิลาผอง) 
               อัตราจ้าง                                                     อัตราจ้าง 

ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  

                                               ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

188  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
20. โครงการระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัชนี  วิลัย  ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2 บุคลากรภาครัฐ    
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
เป็นการเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อเป็นการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้หน่วยงานจะได้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 21. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง เป็น
การเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อเป็นการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้หน่วยงานจะได้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

3) แผนย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตแลประพฤติมิชอบ 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้       
มีความ ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู ้จักแยกแยะเรื ่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการ
สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
เป็นการเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน เพื่อเป็นการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้     
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้หน่วยงานจะได้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป : 6. ด้านการบริหารจัดการ : ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

21.1 การป้องกันการ
ทุจริตแลประพฤติมิชอบ 

210101 ประชาชน 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

V03 พัฒนาการบริหารงาน
ภาครัฐ 

F0301 กลไกการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบาย/แนวทาง/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
: 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้ 
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
: - 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
: 2. สร้างเสริมคุณธรรมและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 5 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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แผนแม่บทย่อยข้อที่ 21.1 การป้องกันการทุจริตแลประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และบุคลากรในหน่วยงานมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีแนวทางพัฒนา
ด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อ
ไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม   
ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ กอปรกับพระราชบัญญัติว ินัยการเงินการคลังของรัฐ          
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อเป็นการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้หน่วยงานจะได้เป็นหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ

และขั้นตอนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 
2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามการควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
2.3 เพื่อให้หน่วยงานมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
2.5 เพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่าง

ถูกต้อง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและ
ขั้นตอนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สามารถจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง 
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้หน่วยงานจะได้เป็นหน่วยงานท่ีมีความ
โปร่งใส บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
จำนวนสถานศึกษาท่ีสามารถจัดทำรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและส่งรายงาน
การควบคุมภายใน 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
รายงานผลการ
ควบคุมภายใน 

 
เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
อยู่ใน 

ระดับดี 
 

 
วิเคราะห์เอกสาร/

ทดสอบ 
 

 
รายงานผลการ
ควบคุมภายใน/
แบบทดสอบ 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง สามารถการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 
พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและส่งรายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
- ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

งบประมาณ จำนวน 24,210 บาท (สองหมื่นส่ีพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียง  (จำนวน 53 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท  
(53 คน x 100 บาท)  

 5,300  5,300 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  
มื้อละ 35 บาท (53 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 3,710  3,710 

   - ค่าวัสดุ    2,500 2,500 
   - ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  2,480  2,480 

รวมกิจกรรมที่ 1  11,490 2,500 13,990 

2. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเส่ียง  
(คณะกรรมการ จำนวน 4 คน) 

    

   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตาม/
ประเมินผลของคณะกรรมการ 4 คนต่อวัน 
วันละ 240 บาท จำนวน 7 วัน 
(4 คน x 240 บาท x 7 วัน)  

 6,720  6,720 

   - ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  3,500  3,500 

รวมกิจกรรมที่ 2  10,220 2,500 10,220 

รวมทั้งสิ้น  21,710 2,500 24,210 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอ

บ 
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) 
รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียง   

 ม.ค.-มี.ค. 
13,990 

  13,990 รัชนี 

2. ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียง   

  พ.ค. 
7,340 

ก.ค. 
2,880 

10,220 

รวมทั้งสิ้น  13,990 7,340 2,880 24,210 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี วิลัย)                      (นางธัญชนก  ก้อนเงิน) 
  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ                  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ระยะท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

    ระยะท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี  1 มิถุนายน ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2 บุคลากรภาครัฐ   
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ 
(Management) ด้านการเงินบัญชี (Financial) ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง
และมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และให้คำปรึกษา แนะนำให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ 
(Management) ด้านการเงินบัญชี (Financial) ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง 
และมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

ประสิทธิผล และให้คำปรึกษา แนะนำให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานมีความโปร่งใส ส่งผลถึงประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) แผนย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ 
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการ
สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เป็นโครงการท่ีกำหนดให้
งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีและสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตรงตามท่ีกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
กำหนดไว้ พร้อมท้ังสอบทานการควบคุมภายในเพื่อลดความเส่ียงและปิดโอกาสในการกระทำการทุจริต ส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต สนับสนุนให้มีการใช้เครื ่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้
หน่วยงานมีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แผนการปฏิรูปประเทศ : 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : 2. ด้านการป้องปราม (1)  
กลยุทธ์ : 3. เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน กิจกรรม : 3.1 ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจท่ีสำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
เป้าหมายของกิจกรรม : พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่า
เป็นภารกิจท่ีสำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
: 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน 
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แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 

(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

21.1 การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

210102 คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง 

V02 การพัฒนาระบบ
ราชการ 

F0205 ระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: - 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เป้าหมายข้อท่ี 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติข้อท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทย่อยข้อท่ี 21.1 การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายใหห้น่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีแนวทาง
พัฒนาด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ี
ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะ
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลไกการปอ้งกัน
การทุจริตและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จึงกำหนดให้งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
ติดตามและตรวจสอบการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 30 แห่งให้
ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตรงตามที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด พร้อมทั้งสอบทานการควบคุม
ภายในเพื่อลดความเส่ียงและปิดโอกาสในการกระทำการทุจริต ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกและค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาว่ามีการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

2.3 เพื่อให้มั ่นใจว่าการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างสามารถจัดหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2.4 เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดว่าเพียงพอเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

2.5 เพื่อสอบทานการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิค 19) ว่าเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  
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2.6 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุพร้อมทั้งให้คำปรึกษา 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการที่ดี 
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 สถานศึกษาในสังกัด 
 3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     4.1.1 สถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีระบบ 
การควบคุมภายในท่ีดี สามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

     4.1.2 สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง มีผลการดำเนินงานของเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามประกาศ
และแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

     4.1.3 สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง มีผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ   
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานกำหนด 

     4.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง มีการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ าย   
ค่าสาธารณูปโภคเข้าระบบภายในระยะเวลาท่ีกำหนดและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานครบท้ัง 4 ไตรมาส 

     4.1.5 สถานศึกษา 30 แห่ง รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย : ข้อมูลการเงินด้านสถานศึกษา 
(บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานกำหนด 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ 

ติดตามและตรวจสอบการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการได้
อย่างถูกต้องตรงตามท่ีกฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด พร้อมท้ังสอบทานการควบคุมภายในเพื่อลด
ความเส่ียงและปิดโอกาสในการกระทำการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เมื่อหน่วยงานมีวัฒนธรรมและบุคลากรมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาจะได้เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
   1. จำนวนสถานศึกษามีการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุเป็นตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กำหนด 
   2. จำนวนสถานศึกษามผีลการดำเนินงานของเงิน
รายได้สถานศึกษาเป็นไปตามประกาศและแนวทาง
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
   3. จำนวนสถานศึกษามีผลการดำเนินงาน
โครงการเงินกู้เพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 
19) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
   4. จำนวนสถานศึกษามีผลการรายงานการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคเข้าระบบภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานครบ
ท้ัง 4 ไตรมาส 
   5. จำนวนสถานศึกษามีผลการรายงานผลการ
บริหารงบประมาณรายจ่าย : ข้อมูลการเงินด้าน
สถานศึกษา (บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและภายในระยะเวลาท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

 
การตรวจสอบ 

 
 
 
 

การตรวจสอบ 
 
 

การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

การรายงานข้อมูล 
ในระบบ 

 
 

การรายงานข้อมูล 
ในระบบ 

 
กระดาษทำการ

ตรวจสอบ
สถานศึกษา 

 
 

กระดาษทำการ
ตรวจสอบ
สถานศึกษา 

กระดาษทำการ
ตรวจสอบ
สถานศึกษา 

 
 
 
 

รายงานสถานะ 
จากระบบ 

 
 

รายงานสถานะ 
จากระบบ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
   1. สถานศึกษามีการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีและพัสดุเป็นตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
   2. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานของเงินรายได้
สถานศึกษาเป็นไปตามประกาศและแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
 
 
 
   3. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการเงนิกู้
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19) เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด 
   4. สถานศึกษามีผลการรายงานการใช้จ่าย 
ค่าสาธารณูปโภคเข้าระบบภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานครบ
ท้ัง 4 ไตรมาส 
 
 
   5. สถานศึกษามีผลการรายงานผลการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย : ข้อมูลการเงินด้านสถานศึกษา 
(บัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและภายในระยะเวลาท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

 
ร้อยละ 90  
มีผลการ 
ประเมิน 

อยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 

มีผล
ปฏิบัติงาน 
เป็นไปตาม 
ประกาศของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ร้อยละ 80  
มีผลการ

ดำเนินงาน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 
ท่ี สพฐ. 
กำหนด 

ร้อยละ 100 
รายงานเข้า

ระบบ 
ทันตาม

ระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 100 
รายงานเข้า
ระบบทันตาม
ระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 

 
คะแนนประเมิน 

 
 
 

การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ
และการรายงาน
ข้อมูลในระบบ 

 
 
 

การตรวจสอบ
และการรายงาน
ข้อมูลในระบบ 

 
 

 
กระดาษทำการ 

เก็บข้อมูล 
การตรวจสอบ 

 
กระดาษทำการ 

เก็บข้อมูล 
การตรวจสอบ 

 
 
 
 

กระดาษทำการ 
เก็บข้อมูล 

การตรวจสอบ 
 
 
 
 

กระดาษทำการ 
เก็บข้อมูล 

การตรวจสอบ 
 
 
 

รายงานสถานะ 
จากระบบ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 6.2 สถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตรงตามที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
กำหนดไว้และบุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
 6.3 สถานศึกษาในสังกัดมีการควบคุมภายในเพื่อลดความเส่ียงและปิดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 6.3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ A 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
สถานศึกษาในสังกัด 

   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 25,960 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ 
ของสถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  
 

15,200 

  
 

15,200 

รวมกิจกรรมที่ 1  15,200  15,200 

2. ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้ของ
สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  
 

5,160 

  
 

5,160 

รวมกิจกรรมที่ 2  5,160  5,160 

3. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงนิกู้
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิค 19) จำนวน 20 แห่ง 
(โรงเรียนขนาดใหญ่ 5 แห่ง ขนาดกลาง 10 
แห่งและขนาดเล็ก 5 แห่ง) 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  
 
 
 
 

5,600 

  
 
 
 
 

5,600 

รวมกิจกรรมที่ 3  5,600  5,600 

4. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง 

    

5. ตรวจสอบการรายงานผลการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย : ข้อมูลการเงินด้าน
สถานศึกษา (บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
จำนวน 30 แห่ง 

    

รวมทั้งสิ้น  25,960  25,960 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

    เพิ่มเติม รายละเอียดการตรวจสอบและรายละเอียดหน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) ของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 รายละเอียดการตรวจสอบ 

9.1  ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาพร้อมท้ังให้
ข้อเสนอแนะ สถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง  
 9.2  ตรวจสอบตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  6 แห่ง  

9.3  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิค 19) จำนวน 10 แห่ง 

9.4 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จำนวน     
30 แห่ง ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี 

9.5 ตรวจสอบการรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย : ข้อมูลการเงินด้านสถานศึกษา  
(บัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) จำนวน 30 แห่ง 
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รายละเอียดหน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) ของแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 
ตรวจสอบการเงิน

สถานศึกษา 14 แห่ง 

 

กิจกรรมที่ 2 
ตรวจสอบดำเนินการ
เงินรายได้สถานศึกษา  

6 แห่ง 

กิจกรรมที่ 3 
ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการเงินกู้ฯ จำนวน 

10 แห่ง 

กิจกรรมที่ 4 
ตรวจสอบ 
การใช้จ่าย 

ค่าสาธารณูปโภค 

กิจกรรมที่ 5 
ตรวจสอบ 

บัญชีการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน 
1.กบินทร์บุรี 
2.ลาดตะเคียนราษฎร์
บำรุง 
3.วังดาลวิทยาคม 
4.ปราจิณราษฎรอำรุง 2 
“อดุลศาสนกิจศึกษา” 
5.ชิตใจช่ืน 
6.วังตะเคียนวิทยาคม 
7.ร่มเกล้าปราจีนบุรี 
8.วัดพรหมประสิทธิ์ 
9.ประจันตราษฎร์บำรุง 
10.ศรีมโหสถ 
11.ปากพลีวิทยาคาร 
12.เมืองนครนายก 
13.เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
14.เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 

1.ปราจิณราษฎร
อำรุง 
2.ปราจีนกัลยาณี 
3.กบินทร์วิทยา 
4.นครนายกวิทยาคม 
5.บ้านนา “บ้านนา
พิทยากร” 
6.องครักษ์ 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.กระทุ่มแพ้ววิทยา 
2.สุวรรณวิทยา 
3.อุบลรัตนราช
กัญญา 
ราชวิทยาลัย 
โรงเรียนขนาดกลาง 
1.กรอกสมบูรณ์
วิทยาคม 
2.ภัทรพิทยาจารย์ 
3.ไทยรัฐวิทยา 7 
4.ปิยชาติพัฒนาฯ 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 
1.มณีเสตรอุปถัมภ์ 
2.นวมราชนุสรณ์ 
3.ศรีมหาโพธิ 

โรงเรียนใน
สังกัด 

ท้ัง 30 แห่ง 

โรงเรียนใน
สังกัด 

ท้ัง 30 แห่ง 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. จัดทำข้อมูลประเมิน
ความเส่ียง เพื่อวางแผน 
การตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
และบูรณาการกับแผนการ
ตรวจสอบภายในของ สพฐ. 

ต.ค. 
 
 

    ไปรยา 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

2. ตรวจสอบการเงิน บัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา   

  มิ.ย. 
4,000 

ก.ค.-ส.ค. 
11,200 

15,200  

3. ตรวจสอบการดำเนินงาน
เงินรายได้สถานศึกษา   

ธ.ค. 
2,160 

ม.ค.-ก.พ. 
3,000 

  5,160 

4. ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิค 19) 

ต.ค.-.ธ.ค. 
1,600 

ม.ค.-ก.พ. 
4,000 

  5,600 
 

 

5. ตรวจสอบการใช้จ่าย 
ค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ  

ต.ค. 
 

ม.ค. 
 

เม.ย. 
 

ก.ค. 
 

 
 

6. ตรวจสอบการรายงานผล
การบริหารงบประมาณราย
งาจ่าย : ข้อมูลการเงินด้าน
สถานศึกษา (บัญชี
การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ต.ค. 
 

 
 

เม.ย. 
 

 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น 3,760 7,000 4,000 11,200 25,960 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบและผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล)  

                                           ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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22. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและสนองภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แผนงาน   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 (ระดับ Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและสนอง
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่จะบริหารจัดการและ
พัฒนาการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ด้วยการประชุม การรายงานผล การติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการรายปี การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน หรือเครื่องมืออื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องตามภารกิจของงาน ท้ังนี้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านช่องทางการประชุม/อบรม เพื่อให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และผลประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการว่าจะได้รับบริการจากหน่วยงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีการดำเนินงานท่ีสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

 

แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและสนองภารกิจ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่จะบริหารจัดการและพัฒนา
การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และภารกิจอื่น ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ด้วยการประชุม การรายงานผล การติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในกรณีท่ี
พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องตามภารกิจ
ของงาน ทั้งนี้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านช่องทางการ
ประชุม/อบรม เพื่อให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการว่าจะได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและ 
มีคุณภาพ 
3) แผนย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
4) เป้าหมายแผนย่อย : 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
ท้ังในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นท่ี และภารกิจอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์
และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและสนองภารกิจของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่จะบริหารจัดการและพัฒนา
การศึกษา ท้ังในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป และภารกิจอื่น 
ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ด้วยการประชุม การรายงานผล การติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน หรือเครื ่องมืออื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องสอดคล้องตามภารกิจของงาน ทั้งนี้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านช่องทางการประชุม/อบรม เพื่อให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและผลประโยชน์ของส่วนรวม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนระดับที่ 2 (ระดับ Y) - ต่อ - 

แผนการปฏิรูปประเทศ : 12. ด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว 
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เป้าหมายรวม : 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป้าหมายท่ี 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

 

แผนระดับที่ 3 (ระดับ X) 
(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

20.2 การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง 

200201 หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

V01 แผนท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
V02 การขับเคล่ือนตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
V03 การติดตามประเมินผล
การดำเนินงานท่ีมีฮ
ประสิทธิภาพ 
V04 การปรับปรุง แก้ไข 
เพื่อพัฒนาการดำเนินการ 
V05 สภาพแวดล้อมใน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

F0104 แผนท่ียืดหยุ่น 
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
F0201 กลไกและช่องทาง
ท่ีเอื้อให้การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการ
นำแผนหรือนโยบายไป
ปฏิบัติ 
F0202 การดำเนินงานท่ี
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
F0203 การบริหาร
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย - ต่อ - 

แผนแม่บทยอ่ย 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทยอ่ย 
ชื่อองค์ประกอบ ชื่อปัจจัย 

   
 

F0301 ระบบติดตาม
ประเมินผลท่ีสามารถ
เช่ือมโยง ผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ และสามารถใช้
พัฒนาตัวช้ีวัดได้ 
F0302 การเช่ือมโยงข้อมูล
การติดตามประเมินผล
ระหว่างหน่วยงาน 
F0303 การส่ือสารและ
การเผยแพร่ผลการ
ประเมิน 
F0401 ข้อมูลผลการ
ประเมินการดำเนินการท่ี
ผ่านมาอย่างถูกต้อง 
F0503 การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน และภาคีการ
พัฒนาอื่น ๆ  

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
: - 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
: 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แนวทาง/ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ต่อ - 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
: 4. ด้านประสิทธิภาพ  
: กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 
: 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
: 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
: มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1, มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ระดับ X) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เป้าหมายข้อท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทย่อยข้อที่ 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง มีเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาด้วยการจัดทำงบประมาณ
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ท้ังในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นท่ี และภารกิจอื่น ๆ 
ท่ีได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื ่องมือด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบที่มามีส่วนช่วย คือ 
แผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคล่ือนตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการดำเนินการ และสภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงปัจจัยการใช้แผนให้ยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์ กลไกและช่องทางท่ีเอื้อให้
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการนำแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ การดำเนินงานที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
และการบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงานท่ีจะบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ท้ังในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป และภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านช่องทางการประชุม/อบรม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคล่ือนนโยบายและสนองภารกิจของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก 
 2.2 เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถ      
นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร พัฒนาผู้เรียน พัฒนาองค์กรได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
  3.2 สถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน 
และขับเคลื่อน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน 
และขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

212  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โดยเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร ร่วมกันขับเคล่ือนและพัฒนาการศึกษาร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ
และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และการประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการประเมินผล 

เชิงปริมาณ     
ร้อยละความสำเร็จของการขับเคล่ือนกิจกรรม 
ท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
กิจกรรม และ
รายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกลยุทธ์
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพฒันา
องค์กร ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ระดับดี 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ขับเคล่ือนภารกิจประสบผลสำเร็จ 
สอดคล้องและสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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7. สถานที่ดำเนินการ 

7.1 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
7.2 สถานศึกษาในสังกัด 
7.3 สถานท่ีเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี หรือนครนายก 

   

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
งบประมาณ จำนวน 302,270 บาท (สามแสนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. สนับสนนุภารกิจของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

    

   1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (จำนวน 30 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ๆ ละ 100 
บาท (30 คน x 2 มื้อ x 100 บาท) 

 6,000  6,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 5 ม้ือ ๆ ละ 
35 บาท (30 คน x 5 มื้อ x 35 บาท) 

 5,250  5,250 

   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร  5,000  5,000 
   - ค่าวัสดุ   1,000 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 1.1  16,250 1,000 17,250 

   1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 
– 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    

        1.2.1 ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีฯ 

    

   - ค่าท่ีพักสำหรับคณะกรรมการจัดการ
ประชุม จำนวน 6 คน (6 คน x 600 บาท) 

 3,600  3,600 

   - ค่าท่ีพักสำหรับวิทยากร  1,200  1,200 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

        1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ       
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(จำนวน 42 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน 3 ม้ือ ๆ ละ 250 
บาท (42 คน x 3 มื้อ x 250 บาท) 

 31,500  31,500 

   - ค่าอาหารเย็น 2 ม้ือ ๆ ละ 350 บาท 
(42 คน x 2 มื้อ x 350 บาท) 

 29,400  29,400 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 6 ม้ือ  
มื้อละ 50 บาท (42 คน x 6 มื้อ x 50 บาท) 

 12,600  12,600 

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 15 
ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท (15 ช่ัวโมง  
x 1,200 บาท) 

18,000   18,000 

   - ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คืน ๆ ละ 1,200 
บาท (2 คืน x 1,200 บาท) 

 2,400  2,400 

   - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมประชุม 2 คืน ๆ ละ 
600 บาท (42 คน x 2 คืน x 600 บาท) 

 50,400  50,400 

   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร  5,000  5,000 
   - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง  4,400  4,400 

รวมกิจกรรมที่ 1.2 18,000 140,500  158,500 

1.3 ประชุมพิจารณางบประมาณ  
(ตามจำนวนคณะกรรมการที่ข้ึนอยู่กับเรื่องที่
ประชุมแต่ละครัง้ ไม่สามารถระบจุำนวนได้) 

    

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  7,000  7,000 

รวมกิจกรรมที่ 1.3  7,000  7,000 

1.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร  5,000  5,000 

รวมกิจกรรมที่ 1.4  5,000  5,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 170 คน) 

    

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท 
(170 คน x 100 บาท)  

 17,000  17,000 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 
มื้อละ 35 บาท (170 คน x 2 ม้ือ x 35 
บาท) 

 11,900  11,900 

   - ค่าอาหารเย็น มื้อละ 100 บาท (170 
คน x 100 บาท)  

 17,000  17,000 

   - ค่าของท่ีระลึกสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการยกย่องฯ 
จำนวน 57 คน ๆ ละ 600 บาท (57 คน x 
600 บาท) 

  34,200 34,200 

   - ค่าวัสดุ   10,900 10,900 
   - ค่าจ้างตกแต่งซุ้มดอกไม้  7,000  7,000 
   - ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  2,000  2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1.5  54,900 45,100 100,000 

1.6 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร    
ทางการศึกษาเพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติ
ราชการในศตวรรษท่ี 21 (งบประมาณรวม 
127,215) 

กิจกรรมท่ี 1.6 และ 1.7  
อนุมัติไว้เป็นหลักการ 
กรณีมีงบประมาณเพิ่มเติม 
อาจพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ  

1.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา (งบประมาณรวม 203,700) 

รวมกิจกรรมที่ 1 18,000 223,650 46,100 287,750 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. สนับสนนุภารกิจที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

 14,520  14,520 

รวมกิจกรรมที่ 2  14,520  14,520 

รวมทั้งสิ้น 18,000 238,170 46,100 302,270 

        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

1. สนับสนุนภารกิจของ 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

      

   1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ต.ค.-ธ.ค. 
17,250 

   17,250 จุฑารัตน์ 

   1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 
2570 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

   ก.ค.-ส.ค. 
158,500 

158,500 จุฑารัตน์ 

   1.3 ประชุมพิจารณา
งบประมาณ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  
7,000 

7,000 ทุกคน 
ในกลุ่ม 

   1.4 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 

   ก.ค.-ก.ย. 
5,000 

5,000 ศิริพร 

   1.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   ก.ค.-ส.ค. 
100,000 

100,000 อาภากร 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ผู้รับผิดชอบ 

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) 

รวม 

   1.6 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อสร้างทักษะการ
ปฏิบัติราชการในศตวรรษท่ี 21 
(งบประมาณรวม 127,215) 

กิจกรรมท่ี 1.6 และ 1.7  
อนุมัติไว้เป็นหลักการ 
กรณีมีงบประมาณเพิ่มเติม 
อาจพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ 

ธัญชนก 

1.7 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
(งบประมาณรวม 203,700) 

อาภากร 

2. สนับสนุนภารกิจท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  
14,520 

14,520 ทุกกลุ่ม/
หน่วย 

รวมทั้งสิ้น 17,250 1,750 1,750 281,520 302,270 

ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา)                 (นางสาวอาภากร  บุญรัตนศิลป์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   

 ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)                     (นางมนัณญา  กองศักดา) 
      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
                  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสุเทพ  ธีรัชสกุล)  

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผน 

สู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 
 

  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาท่ี
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนระดับท่ี 2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของ ศธ. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของ สพฐ. 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ของ สพฐ. และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ของ สพฐ. (แผนระดับท่ี 3) รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) นโยบายการ
จัดการศึกษาของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2565 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 - 
2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติ 
  1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในความ

เป็นมาและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่น ๆ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก กำหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี เน้นการดำเนินงานเพื่อส่วนรวม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 3. การจัดสรรงบประมาณดำเนินงานสำหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน (งบดำเนินงาน) เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายพื้นฐานและค่าสาธารณูปโภค 
 3.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ) สำนักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ทุกกลุ่มดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดย
ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 4. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ
การรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  

เง่ือนไขความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ  
การทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
  2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากร 
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 
 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ  
 5. สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
 6. ทุกกลุ่มปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ  04006/ว 787 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2557) 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

ตุลาคม  - พฤศจิกายน
2564 

1. สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. สพฐ. แจ้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. สพฐ. แจ้งแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพื่อบริหารจัดการ 
    และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 
15 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
15 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 
20 กันยายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

หมายเหตุ  ปฏิทินการบริหารแผนฯ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน ท้ังนี้ การบริหาร
งบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สอดคล้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
(แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนระดับท่ี 2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของ ศธ. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของ 
สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 ของ สพฐ. และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ของ สพฐ. (แผนระดับที่ 3) และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการดำเนินงานจะต้อง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
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::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

224  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

225  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 



::::: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ::::: 

226  

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 




