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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สู่การ
ปฏิบัติ โดยผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับนโยบายของรัฐบาล แผน
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน กําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562 จักเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหาร
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ให้มี
ความชัดเจน สามารถนํานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวช้ีวัดความสําเร็จเป้าหมายที่กําหนดตามประเด็นกลยุทธ์ 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอขอบคุณคณะทํางานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562 จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกส่วนที่เก่ียวข้องจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
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เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               154 
แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ               156 

 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

สว่นที ่1 
สภาพทัว่ไปของสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพื้นที่บริการ จํานวน 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนราธิวาส 
อําเภอย่ีงอ อําเภอบาเจาะ อําเภอรือเสาะและอําเภอศรีสาคร มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 148 โรงเรียน 
 

1. สถานทีต่ั้ง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต้ังอยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตําบลลําภู 

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์ 0 7353 2300,0 7353 2151 
โทรสาร 0 7353 2154 เว็บไซด์ http://www.narathiwat1.go.th 

 

2. อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  

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

ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3. เขตพื้นที่บริการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 อําเภอ ได้แก่ 

อําเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) 
จํานวนตําบล จํานวนเทศบาล/อบต. 

ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมืองนราธิวาส 305.115 7 62 2 5 
ย่ีงอ 200.516 6 40 2 6 
บาเจาะ 171.680 6 50 1 6 
รือเสาะ 468.324 9 72 1 9 
ศรีสาคร 500.100 6 35 1 6 
รวม 1,645.735 34 259 7 32 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนราธิวาสและสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
 

4. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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5. ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 

 

อําเภอ 
จํานวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

เมืองนราธิวาส 42,079 41,625 83,704 
ย่ีงอ 19,608 20,310 39,918 
บาเจาะ 21,096 21,788 42,884 
รือเสาะ 32,073 32,456 64,529 
ศรีสาคร 17,636 17,177 34,813 
ที่มาของข้อมูล: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม 2560 
 

 
6. โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ตารางที่ 1  จํานวนโรงเรียนจําแนกตามอําเภอและประเภทโรงเรียน 

อําเภอ 
จํานวนโรงเรยีน 

ประถมศกึษา 
(อ.1-ป.6) 

ขยายโอกาสฯ 
(อ.1-ม.3) 

รวม 

เมืองนราธิวาส 34 6 40 
ย่ีงอ 23 - 23 
บาเจาะ 25 2 27 
รือเสาะ 35 5 40 
ศรีสาคร 16 2 18 
รวม 133 15 148 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 

 

ตารางที่ 2 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 

ขนาดโรงเรยีน 
ปีการศกึษา 

2560 2561 
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน) 38 35 
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 105 107 
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) 6 6 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป) - - 
รวม 149 148 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
 

ตารางที่ 3 จํานวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 

รายการ 
ปีการศกึษา 

2560 2561 
จํานวนห้องเรียน   
ก่อนประถมศึกษา 445 457 
ประถมศึกษา 1,058 1,053 
มัธยมศึกษาตอนต้น 50 51 
รวม 1,553 1,561 
จํานวนนักเรียน   
ก่อนประถมศึกษา 7,511 7,675 
ประถมศึกษา 23,281 22,965 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,085 1,199 
รวม 31,877 31,839 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
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ตารางที่ 4 จํานวนห้องเรียน และนักเรียนจําแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2560-2561 

ระดับ 
ปีการศกึษา 

2560 2561 
ห้องเรียน นักเรียน อัตราส่วน ห้องเรียน นักเรียน อัตราส่วน 

อนุบาล 1 107 1,318 1:12 124 1,719 1:14 
อนุบาล 2 167 2,978 1:18 166 2,872 1:17 
อนุบาล 3 171 3,215 1:19 167 3,084 1:18 
รวมระดบัก่อนประถมศกึษา 445 7,511 1:17 457 7,675 1:17 
ประถมศึกษาปีที่ 1 177 3,941 1:22 179 4,005 1:22 
ประถมศึกษาปีที่ 2 173 3,643 1:21 176 3,703 1:21 
ประถมศึกษาปีที่ 3 177 3,750 1:21 171 3,622 1:21 
ประถมศึกษาปีที่ 4 178 4,010 1:23 177 3,777 1:21 
ประถมศึกษาปีที่ 5 176 3,968 1:23 177 3,999 1:23 
ประถมศึกษาปีที่ 6 177 3,969 1:22 173 3,859 1:22 
รวมระดับประถมศึกษา 1,058 23,281 1:22 1,053 22,965 1:22 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 410 1:24 19 481 1:25 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 386 1:23 17 3714 1:22 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 289 1:18 15 347 1:23 
รวมระดับมัธยมศึกษา 50 1,085 1:22 51 1,199 1:24 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,553 31,877 1:21 1,561 31,839 1:20 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
 

ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา และอัตราการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558-2560 

ชั้น/นักเรยีน 
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 
ประถมศึกษาปีที่ 6    
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 3,978 3,959 3,951 
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา 3,978 3,959 3,858 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 97.65 
จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ 3,878 3,848 3,858 
คิดเป็นร้อยละ 97.49 97.20 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3    
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 268 274 276 
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา 215 212 228 
คิดเป็นร้อยละ 80.22 77.37 82.61 
จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ 215 208 221 
คิดเป็นร้อยละ 100 98.11 96.93 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
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ตางรางที่ 6 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558 -2560 

ระดับ/นกัเรยีน 
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 
ระดับก่อนประถมศึกษา    
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 6,537 6,379 7,675 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน 0 6 0 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 0.09 0.00 
ระดับประถมศึกษา    
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 25,262 24,162 22,965 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน 29 57 29 
คิดเป็นร้อยละ 0.11 0.24 0.13 
ระดับมัธยมศึกษา    
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,037 1,094 1,199 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน 7 1 15 
คิดเป็นร้อยละ 0.68 0.09 1.25 
รวม    
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 32,836 31,635 31,839 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน 36 64 44 
คิดเป็นร้อยละ 0.11 0.20 0.14 
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
 

ตารางที่ 7 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ตําแหน่ง 
จํานวน 

ป ี2560 ป ี2561 
บุคลากรในสถานศึกษา  2,795 2,773 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 146 135 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 4 4 
ครู 1,599 1,617 
ลูกจ้างประจํา 69 63 
พนักงานราชการ 482 488 
ลูกจ้างชั่วคราว 470 466 
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) 25 24 
บุคลากรในสํานักงาน  70 58 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 1 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 1 
ศึกษานิเทศก์ 15 12 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) 44 35 
ลูกจ้างประจํา 4 4 
พนักงานราชการ 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 
รวมทั้งสิ้น 2,865 2,831 
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (10 มิ.ย 61) 
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ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 
ด้านภาษา 42.64 35.05 34.00 
ด้านคํานวณ 43.88 26.96 26.78 
ด้านเหตุผล 47.29 34.11 29.58 
เฉลี่ย 3 ด้าน 44.60 32.04 30.12 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย 44.45 43.58 35.57 
ภาษาอังกฤษ 44.57 35.61 31.93 
คณิตศาสตร์ 39.48 34.17 29.85 
วิทยาศาสตร์ 39.58 38.52 32.81 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.35 40.06 - 
เฉลี่ยรวม 42.49 38.39 32.55 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

 
 ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษาไทย 36.03 35.47 34.44 
ภาษาอังกฤษ 36.99 26.19 27.27 
คณิตศาสตร์ 34.40 25.63 17.22 
วิทยาศาสตร์ 36.94 30.24 26.40 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.56 35.06 - 
เฉลี่ยรวม 37.58 30.39 26.33 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
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           ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านอิสลามศกึษา (I-NET) ระดับอิสลามศกึษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัล-กุรอานอัลตัฟซีร 44.54 41.46 42.17 
อัลหะดีษ 47.07 45.63 36.18 
อัลอากีดะฮ. 48.79 48.63 44.07 
อัฃฟิกฮ. 46.18 42.82 41.72 
อัตตารีค 43.30 47.11 44.55 
อัล-อัคลาก 48.82 42.02 50.47 
ภาษามลายู 48.47 45.05 41.63 
ภาษาอาหรับ 49.88 52.21 41.38 
เฉลี่ยรวม 47.13 45.61 42.77 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
 

         ตารางที่ 12 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านอิสลามศกึษา (I-NET) ระดับอิสลามศกึษาตอนกลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัล-กุรอานอัลตัฟซีร 49.07 41.67 33.93 
อัลหะดีษ 44.50 44.73 48.15 
อัลอากีดะฮ. 51.52 47.38 47.60 
อัฃฟิกฮ. 39.83 39.57 43.27 
อัตตารีค 37.05 34.26 37.01 
อัล-อัคลาก 59.61 47.15 57.48 
ภาษามลายู 55.40 39.30 45.49 
ภาษาอาหรับ 55.62 49.81 43.90 
เฉลี่ยรวม 49.08 42.98 44.60 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

 

ตารางที่ 13 ข้อมูลผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบสอง (2549 - 2554) และรอบสาม 
               (2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินภายนอก
ของ สมศ. 

ระดบั
การศกึษา 

จาํนวน
โรงเรยีน
ทัง้หมด 

จาํนวน
โรงเรยีนเขา้

รบัการ
ประเมนิ 

ผลการประเมิน(โรง) 

หมายเหต ุจาํนวน
รบัรอง 

จาํนวน
ไมร่บัรอง 

รอบสอง ปฐมวัย 149 149 132 17  
 ขั้นพื้นฐาน 149 149 122 27  
รอบสาม ปฐมวัย 149 149 149 -  
 ขั้นพื้นฐาน 149 149 124 25  

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) 
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ตารางที่ 14 ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559-2561 

ประเภทความพิการ 
ปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. บกพร่องทางการเห็น 
    1.1 บอด 
    1.2 เลือนราง 

 
2 
4 

 
4 
7 

 
3 
7 

2. บกพร่องทางการได้ยิน 
    2.1 หูหนวก 
    2.2 หูตึง 

 
2 
4 

 
2 
3 

 
3 
1 

3. บกพร่องทางสติปัญญา 16 48 43 
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  
    หรือสุขภาพ 

32 53 46 

5. บกพร่องทางการเรียนรู้ 971 1,321 1,233 
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา 11 14 10 
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 12 16 15 
8. ออทิสติก - 11 15 
9. ความพิการซ้อน 23 36 34 

รวม 1,077 1,515 1,410 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
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สว่นที ่2 
 นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจดัการศกึษา 

 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษาในสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว  รัชกาลที ่10 
  การศึกษาต้องมุ่งพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีการเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม  รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ/ช่ัว ดี  ปฏิบัติแต่   
สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ด้านที่ 3 มีงานทํา และมีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานทํางานจนสําเร็จ การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนทํางานเป็นและมีงานทําในท่ีสุด ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงาน
ทําจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
  ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี เ ป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว 
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมสร้างให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็น
พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน์ งาน   
สาธารณกุศล ให้ทําด้วยความมีนํ้าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
  มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 
  รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งน้ี กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ 
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 
  ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
การศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
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ภาษีด้วย ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  ประเทศไทยมีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเน่ืองและมีแนวทางที่
ชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่าง

มั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความย่ังยืนจนเข้าสู่
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเซีย เป็นจุดสําคัญของการ
เช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ความยั่งยืน หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิด
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กําหนด       
  2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่ รากเห ง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถี ชี วิต  และจุด เ ด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนช้ัน
กลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน    
   3 ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง
กายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง    
  4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความ
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รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง       
  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่
ความย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง      
     6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการ
กํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมี
ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากน้ัน กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม    
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญคือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ี
จําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  

 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม   
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3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ย่ังยืน (SDGs)  

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหล่ือมล้ําและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและนํ้า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก 
   เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 
   1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2 ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
   3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
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   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
   5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิมความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

  6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสําคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มี
ทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบัน
ทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่
ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้
สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  ให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เช่ือมโยง การเพ่ิม
ผลิตภาพสําหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ตํ่าสุด  ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน 
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพื่อการลด
ความเหลื่อมล้ํา โดยมีเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพ่ิม
โอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 
และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพ
และยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
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การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ห่างไกล 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้า
ทายที่ต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน ต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมาย สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  
   4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสําคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิด
ความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 
และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ และ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธ์ุ เพ่ือขจัด
ความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
   5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสําเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 โดยมีเป้าหมาย เพ่ือลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพ่ิม
คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและ
มีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและ
มีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่รับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
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 6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออํานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สําคัญ
ของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2567 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) คนไทย
ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีด
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 5) ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบ
การศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objective) 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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    เป้าหมายสุดท้าย (Ends)  
       1. ผู้ เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้ 
ที่สําคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดํารงชีวิต และทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ 
การพัฒนาประเทศ 
    2. ประชากรทกุชว่งวยัสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ทํางาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based 
Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
     3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหน่ึงของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของ
ภูมิภาคท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
    4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ สําหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสีย
ภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
    5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ รวมท้ังเพ่ิมผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างย่ังยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เน้นให้
ความสําคัญในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2574 กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติ
ด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน 
(SWOT) ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอัน
เน่ืองมาจากปัญหาทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางอันเน่ืองมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัล 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก (SCGs) อํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (มาตรา 44) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งใช้ผลการประเมินของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ผ่านมา การตรวจสอบ
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สถานภาพด้านต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมาใช้ในการร่วมวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวัง

ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิต
ครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและ
สภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทย
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
การเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า 
และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) 
  แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน คือการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน  และสอดคล้องกับ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาให้ประชาชนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันพัฒนากําลังคนให้มี
สมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ 

 1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี
จิตสํานึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน รวมท้ังทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

3. กําลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่สําคัญและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

 4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส มีการบูรณาการการทํางานทุกระดับในพ้ืนที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน  

5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ได้กําหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังน้ี 
1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง มีเป้าหมาย 1) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี

ความภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม      
3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก สามารถ
ดํารงตนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีเป้าหมาย 1) ประชากรวัย
แรงงานมีทักษะและสมรรถนะทั้งความรู้ คุณลักษณะด้านอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสูค่วามเป็นเลิศ 2) ประชากรวัยทํางานมีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย           
1) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามช่วงวัย และมีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา มีเป้าหมาย 1) ประชาชน
กลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือให้มีความพร้อมในการเข้าถึงบริการการศึกษา 2) ประชาชน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย          
1) ประชาชนมีองค์ความรู้จิตสํานึกในการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
2) สถานศึกษา ชุมชน มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย 1) ผู้เรียน ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 2) หน่วยงาน/สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการและมีการทํางานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ 
 

แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) 
วิสัยทัศน์  “พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือการขับเคลื่อนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สู่

ความ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเป็นเมือง

ชายแดน เช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเชียและสิงคโปร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์นํ้าชายฝั่งเพ่ือการส่งออก

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 
4) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ 
6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 
7) พัฒนาพ้ืนที่อําเภอหนองจิกต่อเน่ืองอําเภอเมืองปัตตานี 
8) สนับสนุนท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมือง
การค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเช่ือมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ 
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
4) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
5) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน 
6) เร่งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนทั้งใน

และต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

  แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน 
2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย 
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

แผนพฒันาจังหวดันราธวิาส พ.ศ. 2561-2564 
  จังหวัดนราธิวาสได้จัดทําแผนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 เป็นแผนในการพัฒนาจังหวัด
ระยะ 4 ปี โดยกําหนด วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน” 
  แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส มีเป้าประสงค์รวมให้เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต โดย
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี  

1. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  มี
กลยุทธ์ในการดําเนินการ คือ (1) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด (2) พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการใหม่ มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ (3) พัฒนาและ
สร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้าและการส่งออก (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และระบบ        
โลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์      
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมมูลค่าจากฐานของ
การกีฬา นันทนาการ และการบริการ (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (7) สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และ
พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัด
การเมืองชายแดนที่เป็นสากล (8) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล 
เช่ือมโยงการค้ากับประเทศอาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์   

2. การลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกลยุทธ์ในการดําเนินการ คือ (1) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา 
ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสร้างศักยภาพ การพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทัน       
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกันภายใต้อัตลักษณ์ที่ดีงามของพ้ืนที่ (3) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้าง
ผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรการศึกษา (4) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ดูแลคน
ยากจน เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ (5) สร้าง
ชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง ให้ประชาชนฉลาดรู้ พ่ึงตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุก
พ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน (6) ลดความเหล่ือมล้ําทางรายได้ 
ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา     
(7) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง   

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีกลยุทธ์ในการดําเนินการ คือ (1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
และความหลากหลายของระบบนิเวศน์ป่าเขา ชายฝั่ง และทะเล (2) สร้างระบบการจัดการปัญหาทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย 
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(3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธ์ิ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (4) ส่งเสริมการ
พ่ึงพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐานทรัพยากรมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง  

4. การเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามีกลยุทธ์ในการดําเนินการ คือ  (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการ
ตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ (2) เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน 
สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนาและอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี 
และวัฒนธรรม (3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความม่ันคงของหน่วยงานในพ้ืนที่
ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นไว้วางใจจากประชาชน          
(5) สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่ ให้
กระจายทั่วทั้งจังหวัด  

 

นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศคร้ังสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

 วสิัยทศัน ์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 

 พันธกจิ 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 เปา้หมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรยีนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสํานักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. สํานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 นโยบาย สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 กลยทุธเ์ชงินโยบาย 
นโยบายที ่1 จัดการศกึษาเพื่อความมัน่คง 

การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขต
พ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลําบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัย
เรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝ่ัง
ทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว 

เปา้ประสงค ์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 

ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่นคงของ
ประเทศในระยะยาว 

นโยบายที ่2 พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพล
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดย  มีประเด็นกลยุทธ์ ดังน้ี 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 นําไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 
Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ นําไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่
ดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ และ 7) นํา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

เปา้ประสงค ์
1. ผู้ เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่
มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานความ
ต้องการจําเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
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นโยบายที ่3 พัฒนาผู้บรหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

ต้ังแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเน่ืองครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจาก
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากน้ีมีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ 
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากําลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง โดยนํา Digital Platform มาเป็นเคร่ืองมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการ
จัดทําฐานข้อมูลกําลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นําไปสู่การวิเคราะห์ 
วางแผนกําลังคนได้อย่างต่อเน่ือง  

เปา้ประสงค ์
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบรกิารการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
หมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาทั้งระบบต้ังแต่การสํามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน 
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital 
Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณต้ังแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 5) นํา Digital Technology มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค ์
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ
กัน และลดความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา
หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทํา
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หน้าที่ในการกํากับติดตาม เป็นหน่วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่
ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังน้ี  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นําไปสู่การกระจาย
อํานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น
ระบบ นําไปสู่การนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จําเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

เปา้ประสงค ์
  สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
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สว่นที ่3 

 ทศิทางการพฒันาการศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 

 
วสิัยทศัน ์(Vision) 
  “ประชากรวัยเรยีนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรม” 
 

พันธกจิ(Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการบริการและการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์หลัก(Goals) 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสม 

ตามช่วงวัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม และมี
วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน บูรณาการการทํางาน เน้น
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

ประเด็นกลยุทธ์(Strategic Issues) 
1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จุดเน้น  
    1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับช้ัน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ NT 

และ O-NET เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
   3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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   4.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะของการเป็นครูที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความรู้ใน
วิชาที่สอนเป็นอย่างดี ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและวัยของผู้เรียน สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

   5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีวิทยฐานะและระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 
   6. ผู้บริหารโรงเรียนมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดี ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย มีจุดเด่นที่สร้าง

ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
   8. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานและทํางาน

เป็นทีม สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   9. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และโรงเรียน เน้นการทาํงานเป็น
ทีม ประสานและให้ความร่วมมือกับบุคลากร องค์คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
   10. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม  

  

คําขวญั 
ย้ิมแย้มแจ่มใส   ฉับไวบริการ   เอาใจใส่งาน   ผู้รับบริการพอใจ 

 

วัฒนธรรมองคก์ร 
 “จิตบริการ  งานมีส่วนร่วม  รวมองค์กรมีชีวิต  มุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นเลิศ บรรเจิดงานสร้างสรรค์ทมี” 
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กรอบกลยทุธพ์ฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเดน็กลยทุธ์ที ่1 สง่เสรมิการจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1 ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี คุณภาพเหมาะกับสังคม        
พหุวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดให้เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรมและภาษาของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับสงัคมพหุ
วัฒนธรรม 

1. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียนโดย
การบูรณาการหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสงัคม วัฒนธรรม 
และภาษาของทอ้งถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2 ประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้แก่
ประชากรวัยเรียนกลุ่มที่ด้อย
โอกาสและได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ 
 

1. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มทีอ่ยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
ด้อยโอกาสและได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ทีไ่ด้รับโอกาส
ทางการศึกษาจากการได้เข้า
พักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน 
หรือการสนับสนุนการ
เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน
อย่างปลอดภัย 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.3  ผู้เรียนได้รบัการศกึษาและและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 เสริมสร้างการจัดการเรียนรู้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสขุในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยนํากระบวนการ
สันติศึกษา ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 1. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย
นํากระบวนการสันติศึกษา ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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ประเดน็กลยทุธ์ที ่2  สง่เสรมิการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถกูต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
พัฒนาผู้เรยีนให้มีความรักใน
สถาบนัหลกัของชาติ และยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ มีทศันคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลกัคิดที่ถกูต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 

1. น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระ
ราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรอืศาสตร์พระราชา มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 

1. ร้อยละ 85 ของ
สถานศกึษา ทีป่รับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทศันคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ 

 2. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

2. ร้อยละ 85  ของสถานศึกษาที่
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อม
นําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนด 

3. ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาทีน้่อมนําพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีกําหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ความเป็นพลเมืองที่ดี 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 
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กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีทศันคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 ผู้เรียนทกุคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ 
มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มคีวามเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด   

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
นําไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความพร้อม
ด้านร่างกาย เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ 

5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ระดับปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีความพร้อมทีจ่ะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 5. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดี 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีพัฒนาการที่
ดีรอบด้าน 

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และสามารถอ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย 

7. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
อ่านออกเขียนได้ และมีนิสัย
รักการอ่าน 

 7. ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
คิดเลขเป็น 

 8. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จําเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

9. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จําเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 
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กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 9. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยเน้นการปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

10.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จําเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 

 10. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จําเป็นด้านคณิตศาสตร์ 

11. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จําเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 

 11. พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

12. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 12. พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะด้าน
ดิจิทัล(Digital Competence) 

13. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
มีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนได้รู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 13. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อ
การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลาย 
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
14 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน 

14. ร้อยละ 2 ของผู้เรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 
 

 15. ส่งเสริมให้สถานศึกษาประเมิน
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA 
ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับ
ผู้เรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษา
ตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

15. ร้อยละ 65 ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการ
อ่านต้ังแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้น
ไป(ระดับ 2) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
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กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 16. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ทางการประเมินทักษะการคดิแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

16. ร้อยละ 65 ของผู้เรียน
ทั้งหมดได้รับการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

 17. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัหลักสูตร
และแผนการเรียนนําไปสู่ความเป็นเลิศใน
แต่ละด้าน 

17. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

 18.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM 

18. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาทีม่ีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ
ของ STEM ศึกษา 

 19. ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 
ขั้น  (IS : Independent Study) 
20. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 

19. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จดัการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
หรือบันได 5 ขั้น                  
(IS : Independent Study) 

 21. ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ 
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทีส่่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

20. ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาที่จดัการเรียนรู้ 
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
นํา Digital Technology มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
ความต้องการ และความถนัด 
สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต 

1. สนับสนุนการพัฒนา Digital Platform 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

21. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

 2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาสนับสนุน 
ส่งเสริมใหผู้้เรยีนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
Digital Platform 

22. ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาที่จดัการเรียนรู้
เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน 
Digital Platform 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.3 ผู้เรียนทีม่ีความต้องการจําเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
มีทักษะการดํารงชีวิต และทักษะอาชีพ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่
หลากหลาย 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียน
เรียนรวม 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

23. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

 4. ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จติสาธารณะ 

24. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจติ
สาธารณะ 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
อ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อม
ก้าวสู่สากล 

25. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.4 ผู้เรียนทกุคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแขง็ อดทน 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซบัซ้อน มีความรู้และทักษะในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม ่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

1. ส่งเสริมระบบแนะแนวทางการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิง
สมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสัมมาอาชีพ 
2. พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

26. ร้อยละ 65 ของผู้เรียนม ี
ID plan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

 3. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่
ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

27. ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาที่จดัการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด 
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กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 4. ส่งเสริมใหนั้กเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

28. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 

 5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้าน
อารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
6. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

29. ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาทีม่ีระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุมคาม
รูปแบบใหมแ่ละยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 7. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และป้องกันตัวเอง จากภัยคุมคามใน
รูปแบบใหม ่

30. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
มีความรู้และทกัษะในการ
ป้องกันจากภัยคุมคาม
รูปแบบใหม ่

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.5 ผู้เรียนทกุคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเน่ือง 

31. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่
มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน (Environmental Sustainable 
Development : EESD) 

32. ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาทีม่ีการจัด
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสิง่แวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
(Environmental 
Education Sustainable 
Development :EESD) 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

33. ร้อยละของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Global Goals 
for Sustainable 
Development) 
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ประเดน็กลยทุธ์ที ่3  สง่เสรมิการพฒันาผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1 ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเป็นบุคลากรที่มีคณุภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีศักยภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม  
 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจําเป็นใน
การพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 
 2. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา วางแผนและเขา้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : 
PLC) 

1. ร้อยละ 75 ของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจําเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy} 
Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
6. ส่งเสริมและพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
1.7 ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่
มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และ
ทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด 

2. ร้อยละ 75 ของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ สามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
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ขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง

ผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-
Face Training 

 

นํา Digital Technology มาใช้
ในการพัฒนาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

1 ส่งเสริมการพัฒนา Digital platform 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ัง
ระบบ 

3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูล
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูทัง้
ระบบ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบ Digital 
Technology 

4. ร้อยละ 75 ของบุคลากร
ที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Digital Technology 

 

ประเดน็กลยทุธ์ที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบรกิารทางการศกึษาอย่างมคีณุภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1 ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกันและลดความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษา 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

1. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกับองค์กร
ปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  จัดทําฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน วางแผนการจัดบริการ
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน วางแผนการจัด
การศึกษา จัดทําแผนการรับนักเรียน  ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

1. ร้อยละ  80 ของ
ประชากรวัยเรียนที่เข้ารับ
การศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา 
 

 2. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกับองค์กร
ปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้
เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

2. อัตราการออกกลางคัน
ของผู้เรียนลดลง ร้อยละ 
0.10 

 3. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้นการดูแลแบบ
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

3. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาทีม่ีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก
ระดับ และทุกประเภท ให้มี
มาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานเสมอกัน 

1.  ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาใหม้ีมาตรฐานตามที่กําหนด 

4. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาทีผ่่านการ
ประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่กําหนด 

สร้างความเข้มแข็งในการบรหิาร
จัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนทีม่ี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทํา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัด
การศึกษาพิเศษ และมีความพร้อมทั้ง
ระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม 
2. จัดให้มศีึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการจัด
การศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สถานศึกษาทุกโรง มี
ข้อมูลสารสนเทศของการจัด
การศึกษาพิเศษและมีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
นํา Digital Technology มาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สําหรับช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ 
ประชุมผ่านจอภาพและระบบถ่ายทํา
รายการ เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลมุทกุพ้ืนที่อย่างทั่วถึง สะดวก 
รวดเร็ว 

6. สถานศึกษาทุกโรงมีระบบ
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
ที่สามารถเช่ือมต่อกับ
โครงข่าย อินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน Digital 
Literacy แก่ผูเ้รียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 
Digital 
5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device 
สําหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
6. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device 
และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครู
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้

7. สถานศึกษาทุกโรงมี 
Digital Device เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเป็นเคร่ืองมือใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information 
Technology: DLIT) 
4.8 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

 

 

ประเดน็กลยทุธ์ที ่5 เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการและส่งเสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา มีความอิสระในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Big Data 
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้
มีความเช่ือมโยงและบูรณาการฐานข้อมูล
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
ประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

1. ร้อยละ 85  ของ
สถานศึกษาทีม่ีผลการ
ประเมินภายนอกในระดับดี
ขึ้นไป 

 4. พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนสู่
การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพ่ือการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด         
หลักธรรมาภิบาล  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
งบประมาณ การจัดต้ัง จัดสรร งบประมาณ
และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
6. ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาและ
องค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2 .  สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
ก าร ศึกษาผ่ าน เกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับดี
ขึ้นไป 

 7.  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางาน 
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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ภาครัฐ(ITA) (ITA) ในระดับดีขึ้นไป 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2 หน่วยงานมีเครือข่ายความร่วมมือและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในจดัทําแผน
บูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

4. ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาทีม่ีการบริหาร
จัดการแบบมีสว่นร่วม 

ยกระดับการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้มีอิสระ นําไปสู่การ
กระจายอํานาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

1. สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัหา
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเทา่น้ัน 
2. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะและคณุภาพชีวิตของชุมชน 
3. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
นวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียน
ประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
4. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาขนาดเล็กมี
ระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  
5. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคณุภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
นําไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 75 ของ
สถานศึกษามีคณุภาพ มี
มาตรฐานและพัฒนาสู่ระดับ
สากล 
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กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ส่งเสริมการปรบัเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรยีน
และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ  
 

1. ประสานงานกับสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรง 
2. ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

6. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริม ให้สถานศึกษา นํา Digital 
Technology มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น
ระบบ  
 

1. สนับสนุนการนํา Digital Platform 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงาน และระบบข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. สนับสนุนการดําเนินงาน Big Data  
เพ่ือเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ 
นําไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

7. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาทีม่ีระบบข้อมูล
สารสนเทศทีส่ามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สว่นที ่4 
รายละเอยีดงบประมาณ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ประมาณการงบประมาณทีไ่ดร้บั 

 

 ในปีงบประมาณ 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประมาณ
การงบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการดําเนินการบริหาร
จัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน  5,000,000  บาท 
 
 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดําเนินการจัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ดังน้ี 

1. งบบริหารสํานักงาน(งบประจํา)    จํานวน   3,000,000  บาท 
2. งบตามภารกิจกลุ่มและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน   1,644,970  บาท 
3. งบสํารองจ่ายในรายการที่จําเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย จํานวน      355,030   บาท 

  รวมทั้งสิ้น    จํานวน    5,000,000  บาท 
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แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 

ที ่   รายการ   งบประมาณ หมายเหต ุ

1 งบบริหารสาํนกังาน(งบประจาํ)     3,000,000  ถัวจ่ายทุกรายการ 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสํานักงาน            30,000    
 1.2 ค่าตอบแทน อาหารทําการนอกเวลา          140,000   
   1.2.1 กลุ่มอํานวยการ         20,000    
    1.2.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         30,000             
    1.2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล         30,000      
    1.2.4 กลุ่มนโยบายและแผน         10,000      
    1.2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         10,000      
    1.2.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศกึษา         20,000      
    1.2.7 หน่วยตรวจสอบภายใน          5,000      
    1.2.8 กลุ่ม DLICT          5,000      
    1.2.9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          5,000      
    1.2.10 กลุ่มกฎหมายและคดี          5,000      
  1.3 ค่าวัสดุ       
    1.3.1 ค่าวัสดุสํานักงาน       300,000         600,000    
    1.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       300,000      
  1.4 ค่าใช้สอย        1,006,000    
    1.4.1 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สํานักงาน         10,000      
    1.4.2 ค่ากําจัดขยะมูลฝอย           6,000      
    1.4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       400,000      
    1.4.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร       160,000      
    1.4.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์       100,000      
    1.4.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง         80,000      
    1.4.7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ       250,000      
  1.5 ค่าสาธารณูปโภค        1,224,000    
    1.5.1 ค่าไฟฟ้า       960,000      
    1.5.2 ค่าประปา         30,000      
    1.5.3 ค่าโทรศัพท์         80,000      
    1.5.4 ค่าไปรษณีย์         80,000      
    1.5.5 ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต         74,000      
2 งบตามภารกจิกลุ่มและพฒันาคณุภาพการศึกษา        1,644,970    
3 งบสาํรองจา่ยในรายการทีจ่าํเปน็เรง่ด่วนตามนโยบาย          355,030    
    รวมทัง้สิน้        5,000,000    
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 3. สรุปงบหน้าโครงการ/งบประมาณจําแนกตามประเด็นกลยุทธ์ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม่/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
52,320.- อํานวยการ/ 

น.ส.วิลาสินี  พรหมเจียม 
รวมกลยทุธ ์1 52,320.- ( 1 โครงการ) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1 โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
63,500.- กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/ 

น.ส.พรรณพิทชญาภรย์ ขุนจันทร์ 

2 โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

404,120.- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
น.ส.รอบียะห์  มะอับดง 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (สอนเสริม 
O-NET) กลุ่มเมือง 1 

39,200.- กลุ่มอําเภอเมือง 1/ 
นายสมชาย  สุวรรณราช 

4 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มเมือง 2 

34,160.- กลุ่มอําเภอเมือง 2/ 
นายอมร  นาคปก 

5 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มเมือง 3 

25,620.- กลุ่มอําเภอเมือง 3/ 
นายอุสมัน  สะมะแอ 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มย่ีงอ 1  30,800.- กลุ่มอําเภอย่ีงอ 1/ 
นายมะนาเซร์  แมแล 

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มย่ีงอ 2 

30,450.- กลุ่มอําเภอย่ีงอ 2/ 
นายอิสเหาะ  สามะแต 

8 โครงการส่งเสริมรักการอ่านสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มบาเจาะ 1 

33,600.- กลุ่มอําเภอบาเจาะ 1/ 
นายต่วนสตอพา  ซือน ิ

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มบาเจาะ 2  32,200.- กลุ่มอําเภอบาเจาะ 2/ 
นายมะ  ดาราแม 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มรือเสาะ 1 

21,000.- กลุ่มอําเภอรือเสาะ 1/ 
นายสมาน  สามามะ  

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มอําเภอรือเสาะ2  21,350.- กลุ่มอําเภอรือเสาะ 2/ 
นายอับดุลรอมัน  เดะแอ 

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มรือเสาะ 3 

21,000.- กลุ่มอําเภอรือเสาะ 3/ 
นายจตุพงศ์  ธรรมเดโช 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
กลุ่มศรสีาคร 

25,200.- กลุ่มอําเภอศรีสาคร/ 
นางลาตีภ๊ะ  นิเดร์หะ  

รวมกลยทุธ ์2 782,200.- (13 โครงการ) 
 
 
 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

46 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม่/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
17,700.- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ/ 

น.ส.เรวดี  เสนแก้ว 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลขอรับเงิน
บําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรณี
เกษียณอายุราชการ  

32,000.- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/ 
นางอุบลรัตน์  สนิท 

3 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานทางวินัย การอุทธรณ์
ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ  

23,700.- กลุ่มกฎหมายและคดี/ 
นายชาญวิทย์  รังเสาร์ 

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 79,300.- กลุ่มบริหารงานบุคคล/ 
น.ส.ทองกร  เตชปัญโย 

รวมกลยทุธ ์3 152,700.- (4 โครงการ) 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ 90,630.- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/ 

นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร 
2 โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว 
20,590.- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 

นางพวงรัตน์  วุตติหาสะ 

3 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน
มาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย  

32,500.- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
น.ส.กัญญาภัทร  ศรีช่วย 

รวมกลยทุธ ์4 143,720.- (3 โครงการ) 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1 โครงการส่งเสริมการประเมินสว่นราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3,800.- กลุ่มอํานวยการ/ 

น.ส.ดวงฤดี  หงส์สุวรรณวงษ์ 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 16,800.- กลุ่มอํานวยการ/ 
น.ส.ดวงฤดี  หงส์สุวรรณวงษ์ 

3 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

20,750.- กลุ่มอํานวยการ/ 
นางณิชกมล  คุ้มครอง 

4 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสมัพันธ์  
สพป.นราธิวาส เขต 1 

55,290.- กลุ่มอํานวยการ/ 
นายกฤษฎา  รัตนสมบูรณ ์

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เข้มแขง็เพ่ือพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

52,500.- กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/ 
นายประกิจ  ช่วยเรือง 

6 โครงการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษา 

14,200.- หน่วยตรวจสอบภายใน/ 
นางวาสนา  เทพโซะ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติด้าน
การเงินและพัสดุ 

171,600.- กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์/นางอุบลรัตน์  สนิท 

8 โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการ
ติดตามประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

53,890.- กลุ่มนโยบายและแผน/ 
นางเรวดี  รัตนะมาลา 

 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

47 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุม่/ผูร้ับผดิชอบ 

9 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

37,800.- กลุ่มอํานวยการ/ 
น.ส.โนรี  อีซอ 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

39,200.- กลุ่มอํานวยการ/ 
น.ส.โนรี  อีซอ 

11 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

19,400.- กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/ 
น.ส.สมฤดี  อยู่ดี 

12 โครงการพัฒนาระบบนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

28,800.- กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/ 
น.ส.สมฤดี  อยู่ดี 

 รวมกลยทุธ ์5 514,030.- (12 โครงการ) 
 รวมทัง้สิน้ 1,644,970.- (33 โครงการ) 
 
 4. ปฏิทินการดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที ่ โครงการ วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ หมายเหต ุ
1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
ตุลาคม 2561 –
พฤษภาคม 2562 

พ้ืนที่อําเภอในเขต
รับผิดชอบ 

 

2 โครงการส่งเสรมิการดําเนินงานทางวินัย การ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรฐั 

ตุลาคม 2561 –
มีนาคม 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

3 โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

ตุลาคม 2561 – 
เมษายน 2562  

สพป.นราธิวาส เขต 1  

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

5 โครงการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษา 

ตุลาคม 2561 – 
มิถุนายน 2562 

1. สพป.นราธิวาส เขต 1 
2. โรงเรียนในสังกัด 

 

6 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

7 โครงการพัฒนาระบบนิเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ตุลาคม 2561 – 
มิถุนายน 2562 

1. สพป.นราธิวาส เขต 1 
2. โรงเรียนในสังกัด 

 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(สอนเสริม O-NET) กลุ่มเมือง 1 

พฤศจิกายน 2561-
กุมภาพันธ์ 2562 

โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส 

 

9 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน กลุ่มเมือง2 

พฤศจิกายน 2561-
กุมภาพันธ์ 2562 

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง
มิตรภาพที่ 153 

 

10 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน กลุ่มเมือง 3 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2561 

โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  
 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มย่ีงอ 1  พฤศจิกายน 2561-
มกราคม 2562 

โรงเรียนบ้านย่ีงอและ
โรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายอําเภอย่ีงอ 1 

 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

48 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ หมายเหต ุ
12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้เรียน กลุม่ย่ีงอ 2 
พฤศจิกายน 2561-

มีนาคม 2562 
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  

13 โครงการส่งเสริมรักการอ่านสู่การยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มบาเจาะ 1 

พฤศจิกายน 2561-
มีนาคม 2562 

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
อําเภอบาเจาะ 1 

 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม     
บาเจาะ 2  

พฤศจิกายน 2561-
มกราคม 2562 

โรงเรียนบ้านปะลุกาสา
เมาะและโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายอําเภอ
บาเจาะ 2  

 

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่รือเสาะ 1 

พฤศจิกายน 2561-
มีนาคม 2562 

โรงเรียนบ้านนาดา  

16 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
อําเภอรือเสาะ 2  

พฤศจิกายน 2561-
มกราคม 2562 

โรงเรียนบ้านพนา
ทักษิณและโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่าย
อําเภอรือเสาะ 2 

 

17 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่รือเสาะ 3 

พฤศจิกายน 2561-
มีนาคม 2562 

โรงเรียนบ้าน ยะบะ
(อุปการวิทยา)  

 

18 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน กลุม่ศรสีาคร 

พฤศจิกายน 2561-
กุมภาพันธ์ 2562 

โรงเรียนชุมชนบ้าน
ซากอ 

 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติด้าน
การเงินและพัสดุ 

พฤศจิกายน 2561-
มกราคม 2562 

จังหวัดสงขลา  

20 โครงการส่งเสรมิการจัดทําแผนปฏิบัติการ และ
การติดตามประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561-
กันยายน 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2561 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

22 โครงการพัฒนากรอบหลกัสูตรระดับท้องถิน่ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ธันวาคม 2561 – 
มิถุนายน 2562 

1. สพป.นราธิวาส เขต 1 
2. โรงเรียนในสังกัด 

 

23 โครงการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีข้อมลู
สารสนเทศ 

ธันวาคม 2561 – 
กรกฎาคม 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1    

24 โครงการเสริมสร้างประสทิธิภาพการทาํงาน
ตามมาตรฐานสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 

ธันวาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

25 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสมัพันธ์ สพป.
นราธิวาส เขต 1 

มกราคม 2561-
สิงหาคม 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

26 โครงการงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 

มกราคม 2562 จังหวัดตรัง  



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

49 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ หมายเหต ุ
27 โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

มกราคม – 
พฤษภาคม 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

28 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารงาน
บุคคล 

มกราคม – กันยายน 
2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

29 โครงการส่งเสริมการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

มีนาคม – กันยายน 
2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

30 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพ่ือ
พร้อมรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี ่

มีนาคม – มิถนุายน 
2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

31 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2562 

1. สพป.นราธิวาส เขต 1 
2. โรงเรียนในสังกัด 

 

32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมลู
ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ กรณีเกษยีณอายุราชการ 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1 
 

 

33 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาล และ
อาหารปลอดภัย 

สิงหาคม – กันยายน 
2562 

สพป.นราธิวาส เขต 1  

  

 5. รายละเอียดโครงการจาํแนกตามประเดน็กลยทุธ ์
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โครงการ  เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หนว่ยรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอํานวยการ  
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางสาววิลาสินี  พรหมเจียม  
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่  1 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2547                
จนถึงปัจจุบัน ทําให้เกิดกระแสความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 
เน่ืองจาก ผู้ก่อความไม่สงบมุ่งกระทําต่อเป้าหมายอ่อนแอ คือ สถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เกิดเหตุถูกลอบวางระเบิด วางเพลิงโรงเรียน และการลอบทําร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป
รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลอบทําร้ายในทุกวิถีทางท่ีผู้ก่อความไม่สงบพึงกระทําได้ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต้องเร่งสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องความปลอดภัย ส่งผลต่อขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ รับทราบปัญหา อุปสรรค  ในการรักษาความปลอดภัยครู
 2.2 เพ่ือตกลงกติกาวางแผนการทํางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  หน่วยกองกําลัง 
 2.3 วางแผนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครู/จัดทําบันทึกความปลอดภัยครูร่วมกัน  
 2.4 ขวัญกําลังใจการปฏิบัติงาน/หน้าที่ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายดีขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ   
       3.1.1 ผูอํ้านวยการโรงเรียนในสังกัด จํานวน  148  คน 
       3.1.2 ตัวแทนหน่วยกองกําลังในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแต่ละอําเภอ  (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) จํานวน  452 
คน ที่เข้าร่วมประชุมได้นําปัญหา ข้อคิดเห็น ซักถาม เสนอแนะ ไปแก้ไขเพ่ือการปฏิบัติที่ดีขึ้น ทําความเข้าใจร่วมกัน  
 3.2 เชิงคณุภาพ 
              3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
ปฏิบัติงาน/หน้าที่ต่อสถานศึกษา นักเรียนมคีุณภาพ มีขวัญและกําลังใจ  
                 3.2.2 การเอาใจใส่ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องทําให้หน่วยกองกําลังที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความ
ปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ  มีขวัญและกําลงัใจ 
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4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน  
แยกประชุมเป็นอําเภอ (อําเภอเมืองนราธิวาส , อําเภอย่ีงอ , 
อําเภอบาเจาะ , อําเภอรือเสาะ ,อําเภอศรีสาคร) ร่วมกับ
กองกําลัง 3 ฝา่ย (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) ก่อนเปิด/ปิดภาค
เรียนที ่2  (ปีการศึกษา 2561) จํานวน  600 คน  1 ครั้ง  
กจิกรรมที ่2 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน  
แยกประชุมเป็นอําเภอ (อําเภอเมืองนราธิวาส , อําเภอย่ีงอ , 
อําเภอบาเจาะ , อําเภอรือเสาะ ,อําเภอศรีสาคร) ร่วมกับ
กองกําลัง 3 ฝา่ย (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) ก่อนเปิด/ปิดภาค
เรียนที ่1  (ปีการศึกษา 2562) จํานวน  600 คน  1 ครั้ง  
กจิกรรมที ่3  
-  จัดทําเอกสารรายงานมาตรการ  รปภ.คร ูเพ่ือรายงาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานัก
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ , ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตุลาคม 2561 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2561 – 
พฤษภาคม 2562 

นายอุดม  ยอดจันทร ์
นางณิชกมล  คุ้มครอง 
นางสาววิลาสินี  พรหมเจียม 
 
 
 

นายอุดม  ยอดจันทร ์
นางณิชกมล  คุ้มครอง 
นางสาววิลาสินี  พรหมเจียม 
 
 
 
 

นายอุดม  ยอดจันทร ์
นางณิชกมล  คุ้มครอง 
นางสาววิลาสินี  พรหมเจียม 
 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และพ้ืนที่อําเภอในเขตความ
รับผิดชอบ 5 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองนราธิวาส , อําเภอย่ีงอ , อําเภอบาเจาะ , อําเภอรือเสาะ ,
อําเภอศรีสาคร 
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  52,320  บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 ประชุมสญัจร ร่วมกับกองกําลัง 
3 ฝ่าย (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) ก่อนเปิด/         
ปิดภาคเรียนที ่2  (ปีการศึกษา 2561) 
อําเภอที่รับผิดชอบ (อําเภอเมืองนราธิวาส , 
อําเภอย่ีงอ ,อําเภอบาเจาะ ,อําเภอรือเสาะ ,
อําเภอศรีสาคร) จํานวน  600 คน  1 ครั้ง  
ค่าใช้จ่าย 
1.1  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   600 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง 

 23,160 
 
 
 
 
 
 
 

21,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

23,160 
 

 
 
 
 
 
 

21,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.2  ค่าถ่ายเอกสาร 
1.3  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 
       4 คน x120 บาท x 2 วัน 

 1,200 
 

960 

 1,200 
 

960 
กจิกรรมที ่2 ประชุมสญัจร ร่วมกับกองกําลัง 
3 ฝ่าย (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) ก่อนเปิด/         
ปิดภาคเรียนที ่1  (ปีการศึกษา 2562) 
อําเภอที่รับผิดชอบ (อําเภอเมืองนราธิวาส , 
อําเภอย่ีงอ ,อําเภอบาเจาะ ,อําเภอรือเสาะ ,
อําเภอศรีสาคร) จํานวน  600 คน  1 ครั้ง  
ค่าใช้จ่าย 
-  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   600 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง 
-  ค่าถ่ายเอกสาร 
-  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 
          4 คน x120 บาท x 2 วัน 

 23,160 
 
 
 
 
 
 
 

21,000 
1,200 

 
960 

 
 
 
 
 

23,160 
 
 
 
 

 
 
 

21,000 
1,200 

 
960 

กจิกรรมที ่3  
-  จัดทําเอกสารรายงานมาตรการ  รปภ.คร ู
จํานวน 50 เลม่ 

 6,000 
 

6,000 

 6,000 
 

6,000 
รวม  52,320 - 52,320 

 หมายเหตุ  ถวัจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องที่ใช้ 

1. ร้อยละ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความปลอดภัยในขณะ
เดินทาง ไปปฏิบัติราชการและขณะปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียน/สํานักงาน 
2. ร้อยละ ข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝา่ย 

- ข้อมลูสารทนเทศเบ้ืองต้นที่แสดงถึง
การดําเนินงาน 
 
 
- สํารวจความพึงพอใจของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ให้บริการ 

- แบบรายงาน 
 
 
 
- แบบสํารวจความ
พึงพอใจ 
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8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยมาก
ย่ิงขึ้น  ปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยของหน่วยกองกําลัง มีการพบปะ ซักถาม แก้ไขปัญหา อุปสรรคร่วมกัน
ระหว่างหน่วยกองกําลัง 3 ฝ่าย (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) และบุคลากรครู เพ่ือการปรับปรุงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยครูให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จัดทําบันทึกความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยครู ตกลงทําความเข้าใจ
ร่วมกัน ทําให้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงขึ้น 
  8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเหตุการณ์ความไม่
สงบ ในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีขวัญและกําลงัใจที่ดี  
  8.3  การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
  8.4 ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศกึษาสูงขึ้น 
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โครงการ   พัฒนากรอบหลักสูตรระดับทอ้งถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
              พุทธศักราช 2551 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
หนว่ยรบัผดิชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวพรรณพิทชญาภรย์  ขุนจันทร ์
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ   ธันวาคม  2561 – มิถุนายน 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่   2 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 
โดยกําหนดบทบาทให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทํากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพ่ือให้สถานศึกษาได้นําไป
กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาที่จะสะท้อนให้เห็นเป้าหมาย จุดเน้นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นน้ัน  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทําเอกสารกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ในปีพุทธศักราช 2557 เพ่ือให้สถานศึกษามีกรอบและ
แนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ที่กําหนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ตลอดจนเป้าหมายและจุดเน้นของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศปรับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานและพื้นฐานอาชีพ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ดังน้ันสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงจําเป็นต้องปรับกรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบทของท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง  จึงได้จัดทํา
โครงการปรับปรุงเอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นขึ้น 

  

2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพ่ือปรับปรุงเอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
  2.2 เพ่ือให้โรงเรียนนํากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย จุดเน้นและ
บริบทของพ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ 
        3.1.1 อบรมครูกลุม่สาระละ 4 คน  8 กลุ่มสาระ จาํนวน 32 คน ศึกษานิเทศก์ จํานวน 8 คน 
รวมจํานวน 40 คน 
        3.1.2 ประชุมครูกลุ่มสาระละ 2 คน 8 กลุ่มสาระ จาํนวน 16 คน ศึกษานิเทศก์ จํานวน 14 
คน รวมจํานวน 30 คน 
        3.1.3 ประชุมครูวิชาการ จํานวน 148 คน ศึกษานิเทศก์ จํานวน 12 คน รวมจํานวน 160 คน 
         3.1.4 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด จํานวน 148 โรง 
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 3.2 เชิงคณุภาพ 
  3.2.1 โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 มีกรอบ
หลักสูตรท้องถิน่ที่ผ่านการปรบัปรุง ทันสมัยและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 
  3.2.2 โรงเรียนนํากรอบหลักสตูรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้นและบริบทของ
พ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ครูกลุ่มสาระละ 4 คน 8 กลุม่สาระ จํานวน 
32 คน คณะทํางาน 8 คน รวม 40 คน ใช้เวลา 3 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 แต่งต้ังคณะทํางาน 
1.2 ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
1.3 เชิญวิทยากร 
1.4 ดําเนินการพัฒนาหลักสตูร 

ธันวาคม 2561 น.ส. พรรณพิทชญาภรย์  
ขุนจันทร ์

กจิกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
บรรณาธิการกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครูกลุ่มสาระละ 
2 คน 8 กลุม่สาระ จํานวน 16 คน คณะทํางาน 14 คน 
รวม 30 คน ใช้เวลา 2 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
2.1 แต่งต้ังคณะทํางานบรรณาธิการกรอบหลักสูตรท้องถิน่ 
2.2 ประชุมช้ีแจงฯ 
2.3 บรรณาธิการกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

มกราคม 2562 น.ส. พรรณพิทชญาภรย์  
ขุนจันทร ์

กจิกรรมที ่3 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการเพ่ือช้ีแจง
การใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา ครุวิชาการ
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 148 คน คณะทํางาน 12 คน 
รวม 160 คน ใช้เวลา 1 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
3.1 ส่งหนังสอืถึงโรงเรียนแจ้งครูวิชาการมาประชุม 
3.2 ดําเนินการประชุมช้ีแจง 

 กุมภาพันธ์  2562 น.ส. พรรณพิทชญาภรย์  
ขุนจันทร ์

กจิกรรมที ่4  นิเทศ ติดตามการใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
4.1 แต่งต้ังคณะกรรมนิเทศ ติดตามฯ 
4.2 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการนิเทศ ติตามฯ 
4.3 ส่งหนังสอืแจงโรงเรียน 
4.4 นิเทศ ติดตามฯ 

มิถุนายน  2562 น.ส. พรรณพิทชญาภรย์  
ขุนจันทร ์
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5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  5.1 กิจกรรมที่ 1 ห้องประชุมบานบุรี 
  5.2 กิจกรรมที่ 2 ห้องประชุมบานบุรี 
  5.3 กิจกรรมที่ 3 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
  5.4 กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนในสังกัด 148 โรง 
 

6. งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  63,500  บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ครูกลุ่มสาระละ 4 คน 8 กลุม่สาระ จํานวน 
32 คน คณะทํางาน 8 คน รวม 40 คน ใช้เวลา 2 วัน
ค่าใชจ้่าย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  

40 คน X 120 บาท X 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

40 คน X 35 บาท X 4 มื้อ 
1.3 ค่าวิทยากร 1 คน X 600 บาท X 6 ช่ัวโมง X 2 วัน 
1.4 ค่าถ่ายเอกสาร 

7,200 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

20,200 
 
 
 
 

9,600 
 

5,600 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

27,400 
 
 
 
 

9,600 
 

5,600 
7,200 
5,000 

กจิกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
บรรณาธิการกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครูกลุ่มสาระละ 2 
คน 8 กลุ่มสาระ จํานวน 16 คน คณะทํางาน 14 คน รวม 
30 คน ใช้เวลา 1 วัน 
ค่าใชจ้่าย 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน  
      30 คน X 120 บาท X 1 มื้อ 
2.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      30 คน X 35 บาท X 2 มื้อ 

 5,700 
 
 
 
 
 

3,600 
 

2,100 

 
 
 
 
 
 

5,700 
 
 
 
 
 

3,600 
 

2,100 
กจิกรรมที ่3 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการเพ่ือช้ีแจงการ
ใช้กรอบหลักสตูรท้องถิ่นในสถานศึกษา ครวิุชาการโรงเรียน
ละ 1 คน จํานวน 148 คน คณะทํางาน 12 คน รวม 160 
คน ใช้เวลา 1 วัน 

 30,400 
 
 
 

 30,400 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
ค่าใชจ้่าย 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน  
      160 คน X 120 บาท X 1 มื้อ 
3.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
       160 คน X 35 บาท X 2 มื้อ 

  
 

19,200 
 

11,200 

  
 

19,200 
 

11,200 
รวม 7,200 56,300  63,500 

   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องที่ใช้ 

1. ร้อยละ 95 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มี
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่ผ่านการ
พัฒนาให้ทันสมัยและสอดคลอ้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
2. ร้อย 90 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นํา
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น
และบริบทของพื้นที่ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ ติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพ 

1. แบบบันทึก 
2. แบบสอบถาม 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  โรงเรียนมีและใช้กรอบหลักสตูรท้องถิ่นที่ทนัสมัยและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
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โครงการ      งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวรอบียะห์  มะอับดง  
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ    มกราคม  2562 
สนองกลยทุธท์ี ่   2 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  ศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเพ่ือสนองพระราชปณิธานของ
รัชกาลที่ 6ที่มีจุดมุ่งหมาย “เพ่ือแนะนําและชักจูงให้เด็กหญิงเด็กชายในสมัยน้ันได้เอาใจใส่ฝึกหัตถกรรมซึ่งเป็น
ทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเพ่ือเข้าทําราชการให้
น้อยลง”  ซึ่งต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบันการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีอายุ 103 ปี ภายใต้นโยบาย
หลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ และมอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทุกแห่ง  ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้
พัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  ศิลปะ  นาฏศิลป์และงานอาชีพ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคตซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ได้มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนผู้ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ภาค ณ  จังหวัดตรัง ในระหว่างเดือนมกราคม  2562 ต่อไป 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  มีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญจึงได้กําหนดจัดโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนครู  ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับนักเรียนในระดับภาคต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูและนักเรียนได้มีโอกาสนําผลงาน
ที่เกิดจากการจัดการศึกษาทั้งด้านศิลปหัตถกรรมและทางด้านวิชาการ  มาเผยแพร่ในรูปแบบการจัด
นิทรรศการการประกวดและการแข่งขันในระดับภาค 
  ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษด้าน
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน โดยเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันในระดับภาค 
            ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เก่ียวข้องได้มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรม  
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๓.  เปา้หมาย 
   3.1 เชิงปรมิาณ 
                 การเข้าร่วมประกวดและการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภาคใต้จํานวน   571 คน   

3.2 เชิงคณุภาพ 
               ๓.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถได้เต็มตาม

ศักยภาพของตนเอง 
               ๓.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านวิชาการ  ได้รู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่จากการเข้าร่วมกิจกรรม   
           ๓.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ส่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจในการมี ส่วนร่วมในการจัดโครงการและผลของการจัดการจัดงานมหกรรมวิชาการในทุกระดับ  
 

๔.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม ระยะเวลดาํเนนิการ ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 การแข่งขัน ศลิปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้ ณ  จังหวัดตรัง 
1.1 จัดสรรงบประมาณให้ครแูละนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดที่ส่ง ผลงานเข้าแข่งขันเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (เหมาจ่าย   คนละ 650 บาท) ครูจาํนวน 
152 คน นักเรยีนจํานวน 395 คนจัดส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันระดับภาคใต้กําหนดการแข่งขันระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  โดยกําหนดวัน สถานทีแ่ข่งขนั  

 
 

มกราคม  2562 
 

นางสาวรอบียะห์  มะอับดง 
 

กจิกรรมที ่2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
แต่งต้ังคณะทํางานฯออกนิเทศ ติดตามดูแลการ
ประกวดแข่งขันในแต่ละกิจกรรม 

มกราคม  2562 นางพวงรัตน์  วุตติหาสะ 

 

5.สถานที่ดําเนินโครงการ 
          ณ  จังหวัดตรัง 
 

6.งบประมาณ 
6.1 ใช้งบประมาณจากแผนพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบ

การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จํานวน  404,120 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กจิกรรม/รายการ ประเภทคา่ใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กจิกรรม ที่ 1 การแข่งขัน ศลิปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคใต้ ณ  จังหวัดตรัง 
1.1 จัดสรรงบประมาณให้ครูและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 

 368,200 
 

328,200 
 

 368,200 
 

328,200 
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กจิกรรม/รายการ ประเภทคา่ใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เหมาจ่ายคนละ 
600บาท)  ครูจาํนวน 152 คน นักเรียนจํานวน 
395 คน  รวมทัง้สิ้น  547  คน 
1.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน 
สพป.นราธิวาส เขต 1  ในการ   จัดนิทรรศการ
เพ่ือนําเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคใต้ จังหวัดตรัง 

  
 
 

40,000 

  
 
 

40,000 

กจิกรรมที ่2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
แต่งต้ังคณะทํางานฯออกนิเทศ ติดตามดูแลการ
ประกวดแข่งขันในแต่ละกิจกรรม 
2.1 ค่าเบ้ียเลีย้งจ้าหน้าที่  
      12 คนx 4วัน x 240บาท 
2.2 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  
      2 คัน 5,000 บาท 
2.3 ค่าที่พักเจ้าหน้าที่  
      6 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท 

 35,920 
 
 
 

11,520 
 

10,000 
 

14,400 

 35,920 
 
 
 

11,520 
 

10,000 
 

14,400 
รวมทัง้สิน้  404,120  404,120 

หมายเหต ุ  ถวัจ่ายทุกรายการ 
 

7.การประเมนิผล 
ตัวชีค้วามสาํเรจ็  วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรม
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 68 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรอ้ย
ละ 50 ของกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. สถานศึกษาทุกโรงเรียน จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/
แข่งขันกิจกรรมในระดับ สพป.นธ.1 ทุกประเภทกิจกรรม 
7.3 นักเรียน ครู และผู้มสี่วนเก่ียวข้อง ทุกคนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการในระดับภาคใต้  

 
สอบถาม/สังเกต  

 
แบบประเมินเมิน 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
           8.1  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการนําความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย ไป
ใช้ในการเรียนรู้ในช้ันเรียนและชีวิตประจําวัน 

8.2  ครูและสถานศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะ และประสบการณ์
ที่หลากหลายระหว่างครูและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้       
  8.3 สถานศึกษา ชุมชน เห็นความสําคัญและมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม เพ่ือมุ่ง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดี้ขึ้น 
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โครงการ       ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(สอนเสริม O-NET) กลุ่มเมือง 1 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอเมือง 1 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายสมชาย  สวุรรณราช 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ขึ้น 
เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน ซึ่งผลการทดสอบที่นักเรียนได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับนักเรียน ซึ่งสามารถ
นําไปใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสําหรับผู้ปกครองจะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี อีกทั้ง
โรงเรียนสามารถนําผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจความต้องการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน ดังน้ันกลุ่ม
เครือข่ายอําเภอเมือง 1 จึงจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (สอนเสริม O-NET) ขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานและนําความรู้ไปใช้ในการสอบต่อไป   
 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอ
เมือง 1 ให้สูงขึน้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึน้  
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ในกลุม่เครือข่ายอําเภอเมือง 1 จํานวน 560 คน  
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ในกลุม่เครือข่ายอําเภอเมือง 1 ได้รับความรู้และทกัษะ 
สามารถนําไปใช้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET  
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดสอนเสริม O-NET ให้นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 560 คน เป็นเวลา 2 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  เสนอโครงการ 
1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการ/ดําเนินการประชุม 

 
 
 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 

นายสมชาย สวุรรณราช 
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62 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
1.3  จัดสอนเสริม O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.4 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  

ม.ค. 2562  
ก.พ. 2562 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 39,200 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 

การทดสอบ 
 

การทดสอบ 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
8.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มอําเภอเมือง 1 มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

 8.2 นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดสอนเสริม O-NET ให้นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 560 คน 
เป็นเวลา 2 วัน  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      560 คน x 35 บาท × 2 มื้อ 

  
 
 
 

 
39,200 

  
 

 
 

 
39,200 

รวม  39,200  39,200 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

63 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

โครงการ       ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลุม่เมือง 2 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอเมือง 2 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายอมร  นาคปก 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ขึ้น 
เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน ซึ่งผลการทดสอบที่นักเรียนได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับนักเรียน ซึ่งสามารถ
นําไปใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสําหรับผู้ปกครองจะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี อีกทั้ง
โรงเรียนสามารถนําผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจความต้องการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน ดังน้ันกลุ่ม
เครือข่ายอําเภอเมือง 2 จึงจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (สอนเสริม O-NET) ขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานและนําความรู้ไปใช้ในการสอบต่อไป   
 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอ
เมือง 2 ให้สูงขึน้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึน้ 
  

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ในกลุม่เครือข่ายอําเภอเมือง 2 จํานวน 244 คน  
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอเมือง 2 ได้รับความรู้และทักษะ 
สามารถนําไปใช้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET 
  

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดสอนเสริม O-NET ให้นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 244 คน เป็นเวลา 2 วัน   
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  เสนอโครงการ 
1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการ/ดําเนินการประชุม 

 
 
 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 

นายอมร  นาคปก 
 
 
 
 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

64 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
1.3  จัดสอนเสริม O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.4 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  

ม.ค. 2562  
ก.พ. 2562 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 34,160 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถวัจ่ายทกุรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 

การทดสอบ 
 

การทดสอบ 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
8.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มอําเภอเมือง 2 มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

 8.2 นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดสอนเสริม O-NET ให้นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 244 คน 
เป็นเวลา 2 วัน  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      244 คน x 35 บาท × 4 มื้อ 

  
 
 
 

34,160 

  
 

 
 

34,160 

รวม  34,160  34,160 
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65 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

โครงการ       ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มเมือง 3 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอเมือง 3 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายอุสมัน  สะมะแอ 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561  
สนองกลยทุธท์ี ่   2 
   
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติ NT, O-NET และระดับเขตพ้ืนที่ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิพบว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างตํ่า กลุ่ม
เครือข่ายอําเภอเมือง 3 จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชาหลัก จึงได้จัดทําโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขึ้น 
   

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอ
เมือง 3 ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึน้  
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ในกลุม่เครือข่ายอําเภอเมือง 3 จํานวน 244 คน  
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอเมือง 3 ร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น  
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (O-NET) ให้แก่
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 244 คน เป็น
เวลา 3 วัน  
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (O-NET) 
1.2  แบ่งกลุ่มนักเรียนเก่งมาก ปานกลาง อ่อน 
1.3  ดําเนินการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (O-NET) 

 
 
 
 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 
พ.ย. – ธ.ค.2561 

นายอุสมัน  สะมะแอ 
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66 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 25,620บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 

การทดสอบ 
 

การทดสอบ 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
8.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มอําเภอเมือง 3 มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

 8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (O-NET) 
ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 
244 คน เป็นเวลา 3 วัน  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      244 คน x 35 บาท × 3 มื้อ 

  
 
 
 

 
25,620 

  
 
 
 

 
25,620 

รวม  25,620  25,620 
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โครงการ       พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มย่ีงอ 1  
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอย่ีงอ 1 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายมะนาเซร์  แมแล 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด 
โดยครูผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข แต่ผลจากการทดสอบในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในกลุ่มอําเภอ ย่ีงอ 1 
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นป.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันป.6 ใน 4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ยังมีคะแนนตํ่า ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ดังน้ันเพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันป.3 และป.6 ของโรงเรียนในกลุ่มอําเภอย่ีงอ 1 ให้สูงขึ้น จึงได้จัดทํา
โครงการน้ีขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
  เพ่ือให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการทดสอบ NT 
และ O-NET  
  

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  3.1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอย่ีงอ 1 จํานวน 440 คน 
  3.1.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอย่ีงอ 1 จํานวน 440 คน  
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอยี่งอ 1 
มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
   

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 
จํานวน 440 คน และนักเรยีนช้ันป.6 จํานวน 440 คน 
เป็นเวลา 1 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  เสนอโครงการ 
1.2  จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 และป.6  

 
 
 
 
พ.ย. 2561 
ธ.ค.2561 – ม.ค.2562  

นายมะนาเซร์  แมแล 
 
 
 
 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

68 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
1.3  สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ม.ค. 2562 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านย่ีงอและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอําเภอย่ีงอ 1  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 30,800 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

ร้อยละของนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับระดับประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 
จํานวน 440 คน และนักเรยีนช้ันป.6 จํานวน 440 คน 
เป็นเวลา 1 วัน  
ค่าใช้จ่าย  
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ป.3  
(เตรียมการสอบ NT) 440 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ป.6 
(เตรียมการสอบ O-NET) 440 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 

  
 
 
 

 
15,400 

 
15,400 

  
 

 
 

 
15,400 

 
15,400 

รวม  30,800  30,800 
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โครงการ       ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มย่ีงอ 2 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอย่ีงอ 2 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายอิสเหาะ  สามะแต 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่   2 
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2560 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน

ทั้ง 3 ระดับยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) และผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ในสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายอําเภอย่ีงอ 2 มีค่าเฉล่ียร้อยละตํ่าว่าผลการประเมินระดับชาติ ดังน้ันกลุ่มโรงเรียนอําเภอย่ีงอ 2 
จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือปลุกจิตสํานึกให้ครแูละบุคลากรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
            2.2 เพ่ือเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอย่ีงอ 2 จํานวน 283 คน 
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดสอนพิเศษ การทําข้อสอบ O-net 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 290 คน เป็น
เวลา 3 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  เสนอโครงการ  
1.2  ประชุมผู้บริหาร/คณะทาํงาน/วิชาการโรงเรียน 
1.3  กําหนดแผน/ปฏิทินดําเนินงาน/แต่งต้ังคณะทํางาน 
1.4  จัดสอนพิเศษ 
1.5  วัดผลประเมินผล  
1.6  รายงานผลและพัฒนาแก้ไขการดําเนินงาน 

 
 
 
 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 
ธ.ค. 2561 
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562 
ก.พ. 2562 

นายอิสเหาะ  สามะแต 
 
 
 
 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 
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6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จํานวน 30,450 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถวัจ่ายทกุรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

1. การทดสอบ 
2. การนิเทศติดตาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบนิเทศติดตาม 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

1. การสํารวจ 
2. การนิเทศติดตาม 

1. แบบสํารวจ 
2. แบบนิเทศติดตาม 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดสอนพิเศษ การทําข้อสอบ  
O-net นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
จํานวน 290 คน เป็นเวลา 3 วัน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมนักเรียน   
       290 คน × 35 บาท × 3 มื้อ 

  
 
 
 
 

30,450 

  
 
 
 
 

30,450 
รวม  30,450  30,450 
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โครงการ       ส่งเสริมรักการอ่านสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มบาเจาะ 1 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอบาเจาะ 1 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายต่วนสตอพา ซือนิ 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2546 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การอ่านเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กว้างขึ้น 
จากการศึกษาพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดนิสัยรักการอ่าน การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ตามจุดเน้นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการอ่าน อ่านออกอ่านคล่อง 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองได้กําหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉล่ีย
มากกว่าร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 4 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของ
โรงเรียนในกลุ่มอําเภอบาเจาะ 1 บางโรงเรียนมีการประเมินตํ่ากว่าระดับประเทศในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ดังน้ันโรงเรียนกลุ่มอําเภอบาเจาะ 1 จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านและการเรียนรู้ เพ่ือ
สร้างนิสัยให้นักเรียนรักการอ่าน พัฒนาการอ่านให้สูงขึ้น รวมท้ังการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จึงได้จัดทําโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขึ้น 
   

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและปลกูฝังนิสัยรักการอ่าน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาให้สูงขึ้นทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุม่สาระ 
 2.5 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึน้  
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอบาเจาะ 1 จํานวน 120 คน  
  3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอบาเจาะ 1 จํานวน 120 คน 
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน 
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  3.2.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ และมผีลคะแนน
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดกิจกรรมคลนิิกภาษาให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ควรได้รับการพัฒนา โดยใช้ข้อมูล
จากการประเมินการอ่านเขียนทางระบบ e-MES 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  เสนอโครงการ 
1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.3  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
1.4  รายงานผล 

 
 
 
 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 – มี.ค.2562 
มี.ค.2562 

นายต่วนสตอพา  ซือนิ 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที ่2 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (O-NET) ให้แก่
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.2  ดําเนินกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ (O-NET) 
1.3  รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
พ.ย. 2561 
พ.ย. – ธ.ค.2561  
มี.ค.2562 

นายต่วนสตอพา  ซือนิ 
 
 
 
 
 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนในกลุม่เครือข่ายอําเภอบาเจาะ 1  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 33,600 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดกิจกรรมคลนิิกภาษาให้นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ควรได้รับการพัฒนา 
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินการอ่านเขียนทาง
ระบบ e-MES จํานวน 120 คน เป็นเวลา 4 วัน  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      120 คน x 35 บาท × 4 มื้อ 
 
 

  
 
 
 
 
 

16,800 

  
 
 
 
 
 

16,800 
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หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 

1. การทดสอบ 
2. บันทึกการอ่าน 
3. การทดสอบ 
 

1. แบบทดสอบ 
2. สมุดบันทึกการอ่าน 
3. แบบทดสอบ 
 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถอ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น 

 8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่2 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (O-NET) 
ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 
120 คน เป็นเวลา 4 วัน  
ค่าใช้จ่าย  
2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      120 คน x 35 บาท × 4 มื้อ 

  
 
 
 
 

16,800 

  
 
 
 
 

16,800 
รวม  33,600  33,600 
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โครงการ       พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบาเจาะ 2  
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอบาเจาะ 2 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายมะ  ดาราแม 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด 
โดยครูผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข แต่ผลจากการทดสอบในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในกลุ่มอําเภอ บา
เจาะ 2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันป.3 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันป.6 และช้ันม.3 ใน 4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ยังมีคะแนนตํ่า ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ดังน้ันเพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป.3  ป.6 และม.3 ของโรงเรียนในกลุ่มอําเภอบาเจาะ 2 ให้สูงขึ้น 
จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
  เพ่ือให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที ่6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการทดสอบ 
NT และ O-NET  
  

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  3.1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอบาเจาะ 2 จํานวน 420 คน 
  3.1.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอบาเจาะ 2 จํานวน 450 คน 
  3.1.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุม่เครือข่ายอําเภอบาเจาะ 2 จํานวน 50 คน   
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครอืข่ายอําเภอบาเจาะ 2 
มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 
จํานวน 420 คน นักเรียนช้ันป.6 จํานวน 450 คน และ
นักเรียนช้ัน ม.3 จํานวน 50 คน เป็นเวลา 1 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  เสนอโครงการ 

 
 
 
 
พ.ย. 2561 

นายมะ  ดาราแม 
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กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
1.2  จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 ป.6 และม.3  
1.3  สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ธ.ค.2561 – ม.ค.2562  
ม.ค. 2562 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอําเภอบาเจาะ 2  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 32,200 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

ร้อยละของนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับระดับประเทศ 

 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 
จํานวน 420 คน นักเรียนช้ันป.6 จํานวน 450 คน และ
นักเรียนช้ัน ม.3 จํานวน 50 คน เป็นเวลา 1 วัน 
ค่าใช้จ่าย  
1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ป.3  
(เตรียมการสอบ NT)  
      420 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 
1.4 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ป.6 
(เตรียมการสอบ O-NET)  
      450 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 
1.5 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ม.3  
(เตรียมการสอบ O-NET)  
      50 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 

  
 
 
 
 
 

14,700 
 

 
15,750 

 
 

1,750 

  
 

 
 
 
 

14,700 
 

 
15,750 

 
 

1,750 
รวม  32,200  32,200 
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โครงการ       ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่รือเสาะ 1  
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอรือเสาะ 1 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายสมาน  สามามะ 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2 
   
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีพ ซึ่งงานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามที่หลักสูตรกําหนด โดยเน้นวิชาภาษาไทย เพราะเป็นวิชาพ้ืนฐานที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งทางด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน การส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนจึงจําเป็นอย่างย่ิง ครูจึงต้องจัด
กิจกรรม จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเน้ือหาวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาและการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสมนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป   
  

2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอรือเสาะ 1 จํานวน 300 คน 
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 – 3  ในกลุม่เครือข่ายอําเภอรือเสาะ 1 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น  
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดค่ายสอนเสริมภาษาไทยให้แก่นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จํานวน 300 คน เป็นเวลา 2 วัน    
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 เสนอโครงการ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.3 จัดค่ายการอ่านการเขียนภาษาไทยเพ่ือแก้ปัญหาการ
อ่านและการเขียนให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
1.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

 
 
พ.ย. – ธ.ค.2561 
ธ.ค.2561 
 
ม.ค. – ก.พ.2562 
มี.ค.2562 

นายสมาน  สามามะ 
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5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านนาดา  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 21,000 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถวัจ่ายทกุรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนอ่านและเขียน
ภาษาไทยดีขึ้น 

การทดสอบ 
 

การทดสอบ 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดค่ายสอนเสริมภาษาไทยให้แก่
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จํานวน 
300 คน เป็นเวลา 2 วัน  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      300 คน x 35 บาท × 2 มื้อ 

  
 
 
 
 

21,000 

  
 
 
 
 

21,000 
รวม  21,000  21,000 
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โครงการ       พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มรือเสาะ 2  
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอรือเสาะ 2 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายอับดุลรอมัน  เดะแอ 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด 
โดยครูผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข แต่ผลจากการทดสอบในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในกลุ่มอําเภอ รือ
เสาะ 2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันป.3 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันป.6 และช้ันม.3 ใน 4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ยังมีคะแนนตํ่า ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ดังน้ันเพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันป.3  ป.6 และม.3 ของโรงเรียนในกลุ่มอําเภอรือเสาะ 2 ให้สูงขึ้น จึง
ได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที ่6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการทดสอบ NT 
และ O-NET   
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  3.1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอรือเสาะ 2 จํานวน 270 คน 
  3.1.2 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอรือเสาะ 2 จํานวน 290 คน 
  3.1.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุม่เครือข่ายอําเภอรือเสาะ 2 จํานวน 49 คน   
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอรือเสาะ 2 
มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 
จํานวน 270 คน นักเรียนช้ันป.6 จํานวน 290 คน และ
นักเรียนช้ันม.3 จํานวน 50 คน เป็นเวลา 1 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 เสนอโครงการ 

 
 
 
 
พ.ย. 2561 

นายอับดุลรอมัน เดะแอ 
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กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
1.2  จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 ป.6 และม.3  
1.3  สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ธ.ค.2561 – ม.ค.2562  
ม.ค. 2562 

 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณและโรงเรียนในกลุม่เครือข่ายอําเภอรือเสาะ 2  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 21,350 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

ร้อยละของนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับระดับประเทศ 

  
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดค่ายวิชาการให้แก่นักเรียนช้ันป.3 
จํานวน 270 คน นักเรียนช้ันป.6 จํานวน 290 คน และ
นักเรียนช้ันม.3 จํานวน 50 คน เป็นเวลา 1 วัน  
ค่าใช้จ่าย  
1.6 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ป.3  
(เตรียมการสอบ NT)  
      270 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 
1.7 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ป.6 
(เตรียมการสอบ O-NET)  
      290 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 
1.8 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนช้ัน ม.3  
(เตรียมการสอบ O-NET)  
      50 คน x 35 บาท × 1 มื้อ 

  
 
 
 
 
 

9,450 
 
 

10,150 
 
 

1,750 

  
 

 
 
 
 

9,450 
 
 

10,150 
 
 

1,750 
รวม  21,350  21,350 
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โครงการ       ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มรอืเสาะ 3 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอรือเสาะ 3 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นายจตุพงศ์  ธรรมเดโช 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีพ ซึ่งงานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามที่หลักสูตรกําหนด โดยเน้นวิชาภาษาไทย เพราะเป็นวิชาพ้ืนฐานที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งทางด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน การส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนจึงจําเป็นอย่างย่ิง ครูจึงต้องจัด
กิจกรรม จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเน้ือหาวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาและการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสมนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
    

2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในกลุ่มเครือข่ายอําเภอรือเสาะ 3 จํานวน 300 คน 
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 – 3  ในกลุม่เครือข่ายอําเภอรือเสาะ 3 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น  
 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดค่ายสอนเสรมิภาษาไทยให้แก่นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จํานวน 300 คน เป็นเวลา 2 วัน    
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.3 เสนอโครงการ 
1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.3 จัดค่ายการอ่านการเขียนภาษาไทยเพ่ือแก้ปัญหาการ
อ่านและการเขียนให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
1.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

 
พ.ย. – ธ.ค.2561 
ธ.ค.2561 
 
ม.ค. – ก.พ.2562 
มี.ค.2562 

นายจตุพงศ์  ธรรมเดโช 
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5. สถานทีด่ําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 21,000 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนอ่านและเขียน
ภาษาไทยดีขึ้น 

การทดสอบ 
 

การทดสอบ 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั    
 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดค่ายสอนเสริมภาษาไทยให้แก่
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จํานวน 
300 คน เป็นเวลา 2 วัน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      300 คน x 35 บาท × 2 มื้อ 

  
 
 
 
 

21,000 

  
 
 
 
 

21,000 
รวม  21,000  21,000 
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โครงการ       ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มศรสีาคร 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอําเภอศรีสาคร 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ        นางลาตีภ๊ะ  นิเดร์หะ 
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  
สนองกลยทุธท์ี ่   2  
  
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนําศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ 

ตามกระแสพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ให้ครูรักเด็กและเน้นคุณค่าของ 
ของความสามัคคี และยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น” โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นเป็นนโยบายสําคัญ 11 ประการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดจุดเน้น 6 ประการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมนราธิวาส เขต 1 ได้น้อมนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติ สู่สถานศึกษาให้เห็นความสําคัญดังกล่าวอย่างจริงจัง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
การสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือก้าวสู่การจัดการศึกษา
และประเทศไทย 4.0 
 กลุ่มโรงเรียนในอําเภอศรีสาครเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย 
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  ตลอดจนครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสานสัมพันธ์ที่ดีในระดับอําเภอศรีสาครขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนให้สงูขึ้น 
 

3.  เปา้หมาย   
 3.1   เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในอําเภอศรีสาคร จํานวน 180 คน    
 3.2  เชิงคณุภาพ 
  ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดค่ายติวเข้ม 5 กลุ่มสาระวิชา นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 180 คน เป็นเวลา 2 วัน   
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  เสนอโครงการ  
1.2  ประชุมผู้บริหาร/คณะทาํงาน/วิชาการโรงเรียน 
1.3  กําหนดแผน/ปฏิทินดําเนินงาน/แต่งต้ังคณะทํางาน 

 
 
 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 
พ.ย. 2561 

นางลาตีภ๊ะ  นิเดร์หะ 
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กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
1.4  ติวเข้มเติมเต็มโดยติวเตอร์มืออาชีพ 
1.5  วัดผลประเมินผล 3 ระยะ ก่อนดําเนินงาน ระหว่าง 
ดําเนินงานและหลังดําเนินงาน 
1.6  รายงานผลและพัฒนาแก้ไขการดําเนินงาน 

ธ.ค. 2561 
 
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562 
ก.พ. 2562 

 

5. สถานทีด่ําเนินการ 
 อาคารศรีซาฆอ โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีพ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 25,200 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

1. การทดสอบ 
2. การนิเทศติดตาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบนิเทศติดตาม 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

1. การสํารวจ 
2. การนิเทศติดตาม 

1. แบบสํารวจ 
2. แบบนิเทศติดตาม 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั   
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

  
 
 
 
 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดค่ายติวเข้ม 5 กลุ่มสาระวิชา 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 จาํนวน 180 คน 
เป็นเวลา 2 วัน  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมนักเรียน   
      180 คน × 35 บาท × 4 มื้อ 

  
 
 
 

 
25,200 

  
 
 

 
 

25,200 
รวม  25,200  25,200 
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โครงการ  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน 
หน่วยรับผดิชอบโครงการ  กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวเรวดี  เสนแก้ว 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่  3    
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ของตนเอง และการเป็นแบบอย่างที่ดี การได้รับความศรัทธา ยกย่องและยอมรับของนักเรียน  
เพ่ือนครู และสังคม จากการทุ่มเท และเสียสละ จนเป็นที่ประจักษ์  
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความประพฤติดี มีความรู้
ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ปรากฏ จนสามารถเป็นแบบอย่าง มีความเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์           
แก่ส่วนรวม  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขวัญและกําลังใจ ในการ
พัฒนาตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงาน และสังคม ส่งผล
ต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

2. วตัถปุระสงค ์
   ๒.๑  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ที่มี
ความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
           ๒.2  เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
           ๒.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเช่ือมั่นในการประกอบวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
       ๓.๑ เชิงปริมาณ 
            3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
            3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
           3.1.3 สถานศกึษาที่มีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ 
       ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาได้รับการยกย่อง 
ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน 
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4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1  สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ  
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  ประชาสมัพันธ์ หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ   
       คัดเลือก   และรับสมัคร 
1.2  แต่งต้ังคณะทํางาน / คณะกรรมการพิจารณา 
1.3  ดําเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้มีคณุสมบัติ 
1.4  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
1.5  ประกาศผลการคัดเลือก 
1.6  สรุปผล และมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการพิจารณา 

 
 
 

พฤษภาคม 2562 
 
มิถุนายน  2562 
กรกฎาคม  2562 
กรกฎาคม  2562 
สิงหาคม  2562 
สิงหาคม  2562  

นางสาวเรวดี  เสนแก้ว 
นางสาวณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน 
นายนฤพนธ์  เพ็ชรแก้ว 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
 

6. งบประมาณ 
 7.1 ใช้งบประมาณจาก  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  จํานวน 17,700 บาท 
 7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1  สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (30 คน x 35 บาท x 10 คร้ัง) 
- ค่าอาหารกลางวัน   (30 คน x 120 บาท x 2 ครัง้ 

  
 
 

10,500 
7,200 

 
 
 
 

 

 
 
 

10,500 
7,200 

รวม  17,700  17,700 
 หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องที่ใช้ 

- จํานวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  
ที่ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 

รายงาน แบบรายงาน 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
 8.1  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
 8.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 8.3  สถานศึกษามีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ 
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โครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ กรณีเกษียณอายุราชการ  

แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ   นางอุบลรัตน์  สนิท 
ลกัษณะโครงการ    โครงการใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่   3 
 
  

1. หลักการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 19 กําหนดว่า “ข้าราชการซึ่งมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้ เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณที่ข้าราชการน้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์” และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6 
กําหนดให้ข้าราชการท่ีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ให้ย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด
ล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการได้รับเงินบําเหน็จโดยเร็ว 
หรือได้รับเงินบํานาญต่อเน่ืองในเดือนตุลาคมของปีที่เกษียณอายุราชการ และปัจจุบันผู้เกษียณอายุราชการสามารถย่ืน
ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing)    
  ในปีงบประมาณ 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มี
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจําในสังกัดเกษียณอายุราชการ จํานวน 85 คน เพ่ือให้ผู้
เกษียณอายุราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ และการขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และผู้เกษียณอายุได้รับเงินบําเหน็จหรือบํานาญต่อเน่ืองหลังจากเกษียณอายุราชการ 
รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้รับจากทางราชการ จึงจําเป็นจะต้องจัดทําโครงการน้ีขึ้นมา  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการมีความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ  
 2.๒ เพ่ือให้การขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
  2.3 เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการได้รับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเน่ือง
หลังจากเกษียณอายุราชการ 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปรมิาณ 
         ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562 จํานวน  85  คน   
  3.2 เชิงคณุภาพ  
                 3.2.1 ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562 มีความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและ
ประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ  
        3.2.2 ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562 จัดทําข้อมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ 
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน 
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4. กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูล
ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ กรณีเกษียณอายุราชการ 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 แต่งต้ังคณะทํางาน 
1.2 ประชุมคณะทํางาน 
1.3 ตรวจสอบทะเบียนประวัติ 
1.4 จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.5 แจ้งผู้เกษยีณอายุราชการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน และเข้าร่วมประชุม 
1.6 จัดประชุมตามโครงการ 
1.7 รายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน 2562 

นางอุบลรัตน์  สนิท 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

6. งบประมาณ  
6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้

จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  32,000  บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูล
ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
กรณีเกษียณอายุราชการ ระยะเวลา 1 วันค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 
      -ผู้เข้าร่วมประชุม (85 คนx120บาท1มื้อ) 
      -เจ้าหน้าที่ (15 คนx120บาทx1 มือ้) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      -ผู้เข้าร่วมประชุม (85 คนx35บาท2มื้อ) 
      -เจ้าหน้าที่ (15 คนx35บาทx2 มื้อ) 
1.3 ค่าจัดทําเอกสาร 
1.4 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 

 32,000 
 
 
 

10,200 
1,800 

 
5,950 
1,050 
3,000 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,000 
 
 
 

10,200 
1,800 

 
5,950 
1,050 
3,000 

10,000 
รวม  32,000  32,000 

 หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 มีความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ  
ที่จะได้รับ  

การประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 100 สามารถจัดทําข้อมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  ผู้เกษียณอายุราชการมีความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ และการขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้รับจากทางราชการ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
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โครงการ    ส่งเสริมการดําเนินงานทางวินัย การอุทธรณ ์รอ้งทุกขแ์ละการดําเนินคดีของรฐั  
แผนงาน          พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายชาญวิทย์  รังเสาร์  
ลกัษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2561 –  มีนาคม 2562 
สนองกลยทุธศาสตร ์  3 
 
 

1. หลักการและเหตผุล     
   การบริหารงานบุคคลในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทอํานาจหน้าที่ในการวางแผน
งานบุคคล เพ่ือการเตรียมบุคคลและการคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติงานในองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด       ใน
เรื่องการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การดําเนินคดีของรัฐ  
   ในบทบาทเร่ืองการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์ การดําเนินคดีของรัฐ    จึง
ต้องกําหนดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามท่ี 
ก.ค.ศ.กําหนด อันประกอบด้วยผู้ที่มีวุฒิทางนิติศาสตร์ หรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงของสํานักงาน ก.ค.ศ. ทั้งน้ีเพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน มีความเป็นอิสระ คล่องตัว 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่จะนําไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์
   2.1 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  การดําเนินคดี
ของรัฐ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองน้ีมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการตาม
บทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
ปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน 
  2.4 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขับเคลื่อน         การ
บริหารงานและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างมีระบบ ครบวงจร ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเกิดความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3.   เปา้หมาย   
  3.1 เชิงปรมิาณ 
            บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์ การดําเนินคดี
ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
อย่างชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง  
          3.2 เชิงคณุภาพ  
             บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์ การดําเนินคดี
ของรัฐ  มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พร้อมทั้งเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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4. กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.2 ทําหนังสอืเชิญคณะกรรมการประชุม 
1.3 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
1.4 สรุปรายงานผลการประชุม 

 
 
 
ต.ค 2561 
พ.ย.2561 
ธ.ค.2561 
ม.ค.2562 

นายชาญวิทย์  รังเสาร์ 

กจิกรรมที ่2 ประสานการดําเนินงานทางคดี
ของรัฐ 
2.1 ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานการ
ดําเนินคดี 
2.2 เดินทางประสานการดําเนินงานทางคดี 
2.3 สรุปรายงานผลดําเนินงาน 

 
 
ม.ค.2562 
 
ก.พ.2562 
มี.ค.2562 

นายชาญวิทย์  รังเสาร์ 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานทีอ่ื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

6. งบประมาณ    
  6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 256๒ ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน ๒3,70๐ บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
1.1 ค่าเบ้ียประชุม 
       - ประธานคร้ังละ 300บาท/3ครั้ง/3คดี  /1คน 
       - กรรมการคร้ังละ250บาท/3ครั้ง/3คดี/4คน 
1.3 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

11,700 
 

2,700 
9,000 

 

2.000 
 
 
 

2,000 

 13,700 
 

2,700 
9,000 
2,000 

กจิกรรมที ่2 ประสานการดําเนินงานทางคดีของรัฐ 
2.1 ค่าเบ้ียเลีย้ง  240 บาท/ 5 ครั้ง / 5 คน) 
2.2 ค่าพาหนะ 
2.3 ค่าถ่ายเอกสาร 

 10,000 
6,000 
2,000 
2,000 

 10,000 
6,000 
2,000 
2,000 

รวมทั้งสิ้น 11,700 12,000  23,700 
  หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

มีการดําเนินงานตามบทบาท 
อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ปฏิบัติกิจกรรมตามอํานาจ
หน้าที่ 
 

-  แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

8.ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์ การดําเนินคดี
ของรัฐ   ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
แผนงาน          พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวทองกร เตชปัญโย  
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2562 
สนองกลยทุธศาสตร ์  3   
 

 

1. หลักการและเหตผุล     
  การบริหารงานบุคคลในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทอํานาจหน้าที่ในการวางแผนงานบุคคล 
เพ่ือการเตรียมบุคคลและการคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติงานในองค์การให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีการกําหนดตํา
แหน่งและวิทยฐานะ การสรรหาและการคัดเลือกให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามลักษณะงาน 
การบรรจุและการแต่งต้ังเพ่ือมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบให้กับบุคคลมาปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ การโอน
และการย้าย การจัดทําทะเบียนประวัติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 จากบทบาทการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้
กําหนดกิจกรรมและขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการ
บริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
หน่วยงานและนําไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการตามบทบาท
และภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน 
 2.4 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารงานและ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างมีระบบ ครบวงจร ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3.   เปา้หมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
                  3.1.1 จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาข้อราชการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล จํานวน 15 ครั้ง 
              3.1.2 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จํานวน 1 ครั้ง 
              3.1.3 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 1 ครั้        
  3.2 เชิงคุณภาพ  
                3.2.1 กระบวนการวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหาและความต้องการ ของสถานศึกษาในสังกัด 
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       3.3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวเป็นไปอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

4. กิจกรรมและการดาํเนนิงาน 
 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานที่อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
 

6. งบประมาณ    
  6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  79,300  บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน
พิจารณาข้อราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      35 บาท x25 คน x16 มื้อ 

 14,000 
 
 

14,000 

 14,000 
 
 

14,000 
กจิกรรมที ่2 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
       300 บาทx 50 คนx2 วันx1 คร้ัง 

30,000 
 

30,000 

3,750 
 

 

2,050 
 

 

35,800 
 

30,000 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางานพิจารณาข้อราชการท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
- จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

มกราคม – กันยายน 2562 นางนิภา  ศรีสุวรรณวิเชียร 
นางสาวราตรี  เทพษร 
นางวนิดา  อักษรถึง 

กจิกรรมที ่2 การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ  
ขัน้ตอนการดําเนนิการ 
-ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ โดยการสอบคัดเลือก 

มกราคม – กันยายน 2562 นางวนิดา  อักษรถึง 
นางสาวมัลลิกา  ดําละเอียด 
 

กจิกรรมที ่3 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือ   
จัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ขัน้ตอนการดําเนนิการ 
- ดําเนินการคัดเลือกบุคคลโดยการสอบ 

มกราคม – กันยายน 2562 นางวนิดา  อักษรถึง 
นางสาวมัลลิกา ดําละเอียด 
นายสุวัฒน์ชัย  แจวิจารณ์ 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2.2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืมประชุมคณะกรรมการ  
      35 บาทx50 คน x1 มื้อ 
2.3 ค่าวัสดุ 
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
      2,000 บาทx1 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 
1,750 

 
 

2,000 

 
 

2,050 

 
1,750 
2,050 

 
2,000 

กจิกรรมที ่3  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว  
3.1 ค่าเบ้ียเลีย้งคณะกรรมการ  
      240 บาทx30 คนx2 วันx1 ครั้ง 
3.2 ค่าพาหนะ  
     200 บาทx30 คนx2 วันx1 ครั้ง  
3.3 ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืมประชุมคณะกรรมการ  
     35 บาทx30 คนx1 มื้อ) 
3.4 ค่าวัสดุ 
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
      1,000 บาทx1 ครั้ง 

 28,450 
 
 

14,400 
 

12,000 
 

1,050 
 
 

1,000 

1,050 
 
 
 
 
 
 
 

1,050 

29,500 
 
 

14,400 
 

12,000 
 

1,050 
1,050 

 
1,000 

รวม 30,000 46,200 3,100 79,300 
  หมายเหต ุถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การวางแผนอัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสอดคลอ้งกับ
นโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
2. การสรรหาพนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจํา ถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. การรายงาน 
2. การประเมิน 

-  แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
-  แบบประเมิน 

 

8.ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
   8.1 ข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากําลังของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  8.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถสรรหา และ
ดําเนินการจัดจ้าง พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการ โดยมีการ
ดําเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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โครงการ  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยรับผดิชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นายวุฒิ  ศรีสวุรรณวิเชียร   
ลกัษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๑– กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
สนองกลยทุธท์ี ่  ๔ 
 
 

๑. หลกัการและเหตุผล 
  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ได้มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My-Office) เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ ช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยระบบการรับ – ส่ง
เอกสารทางราชการกับหน่วยงานภายในกับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างสะดวก รวดเร็วช่วยทําให้สามารถประหยัด
กระดาษ เพราะการส่งเอกสารอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด นอกจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสําคัญกับการบริการจัดการแล้ว ข้อมูลสารสนเทศด้านนักเรียนก็มี
ความสําคัญย่ิงเช่นกันเพ่ือมีไว้สําหรับใช้ในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารและใช้ในการสนับสนุนงบประมาณราย
หัวของนักเรียนให้กับโรงเรียน ในปัจจุบันได้มีการจัดทําข้อมูลในระบบ Internet โดยมีรายละเอียดการบันทึก
ข้อมูลของนักเรียนเข้าระบบ Data Management Center และส่งฐานข้อมูลโดยตรงไปยังส่วนกลาง เพ่ือการ
ประมวลผลฐานข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง ดังน้ันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
จึงมีความสําคัญในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-Office) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนสังกัดให้
มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  โปรงใสไม่มีความซ้ําซ้อน สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางให้กับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพิจาณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียนให้กับ
โรงเรียนต้นสังกัด ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว ถึงมีความจําเป็นที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จะต้องพัฒนา และปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My-Office)ให้มี
ความสอคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการด้านงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ รองรับการทํางานทั้ง
ระบบของงานสารบรรณ และการจัดการเอกสารที่เป็นลักษณะ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  และการจัดทําข้อมูลนักเรียน ในระบบ Data Management Center(DMC)ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง   
(B–OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (E-MIS) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันจึงได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศข้ึน 
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๒. วตัถปุระสงค ์
       ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My-Office) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  ๑ 
       ๒.๒ เพ่ือจัดทําข้อมูลนักเรียน ในระบบ Data Management Center(DMC)Data 
Management Center(DMC)ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B–OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (E-MIS) 
 

๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ เชิงปรมิาณ 
  ๓.๑.๑  ผู้บริหาร/บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่ จํานวน ๖๕ คน  ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนที่ทําหน้าที่ธุรการ จํานวน ๑๔๘ คน  ที่รวม จํานวน ๒๑๓ คน 
  ๓.๑.๒  ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนที่มีหน้าที่จัดทําข้อมูลนักเรียน จํานวน ๑๔๘ คน 
 ๓.๒ เชิงคณุภาพ 
  ๓.๒.๑  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  ๑ มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถใช้งานตามบทบาทหน้าที ได้เป็นอย่างดี มีความถูกต้อง 

๓.๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีหน้าที่จัดทําข้อมูลนักเรียนการสามารถ
จัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบDMC, ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B–OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหาร
การศึกษา (E-MIS) ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน และทันตามเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 

 

๔. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมที ่๑จดัประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์(My-Office) 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 ประสานวิทยากร/แต่งต้ังคณะทํางาน 
1.2 แจ้ง จนท.ในเขต/แจ้งโรงเรียนร่วมประชุม 
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.4 วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒เร่ิมใช้งาน 
1.5  สรุปผลการใช้ระบบ/รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ธันวาคม  2561 
ธันวาคม  2561 
มกราคม  2562 
มกราคม  2562 

นายวุฒิ  ศรีสวุรรณวิเชียร 

กจิกรรมที ่๒จดัประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในระบบ Data Management Center 
ประจําปีการศึกษา 256๒ 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
2.1 แต่งต้ังคณะทํางาน 
2.2 แจ้งโรงเรยีนให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2.4 รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

เมษายน 2562 
เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562 
กรกฎาคม 256๒ 

นางสาวฐิฏิมาธ์ 
            พิริยะเพียรพันธ์ 
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๕. หลกัสตูรการอบรม 
 ๕.๑ หลกัสูตรการอบรมเชงิปฏบิัตกิารระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์(My-Office) 
   เน้ือหา       เวลา (ชม.) 
 ๑) การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา Back Officeให้กับ Admin ของ สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
  - การลงโปรแกรม AppServ      ๑.๕  

- การ Dump ฐานข้อมูล       ๑.๕ 
 - การติดต้ังโปรแกรม My-Office        ๑ 
 - ทดสอบการเช่ือมต่อของฐานข้อมูลกับโปรแกรม      ๒ 
๒) การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานMy-Officeของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 - การใช้งานระบบบันทึกข้อความ,ระบบหนังสือเวียน,ระบบออกเลขคําสั่ง ๑.๕ 
 - ทะเบียนรับ–ส่ง, ปฏิทินกิจกรรม, งานสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์  ๑.๕ 
 - รูปแบบการเก็บ, การค้นหาหนังสือ     ๑.๕ 
 - การจัดเก็บเอกสาร, การแปลงไฟล์เอกสาร, การสแกนเอกสาร  ๑.๕ 
๓) การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานMy-Office ของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน  
 ๓.๑การใช้ระบบ  My Office ของโรงเรียน ประกอบด้วย 

- การใช้ระบบงานสารบรรณอีเล็กทรอนิกสข์องโรงเรียน  ๑  
- การรับหนังสอืจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ   ๐.๕  
-การส่งหนังสือจากโรงเรียน  ถึง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ๑ 
-การส่งหนังสือจากโรงเรียน  ถึง  โรงเรียน    ๐.๕ 

๓.๒. การใช้ระบบข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในหน้าเว็บไซด์ของเขตพ้ืนที่ฯ ประกอบด้วย 
- ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเผยแพร่ภาพกิจกรรม   ๐.๕ 
- การเข้าใช้ระบบ      ๐.๕ 
- การเตรียมไฟล์รูปเพ่ือเผยแพร่     ๐.๕ 
- การเผยแพร่ภาพกิจกรรม     ๐.๕ 
- การแนบไฟล ์       ๐.๕ 
- การแก้ไข ลบ ภาพกิจกรรม     ๐.๕ 
 รวม       18 

 ๕.๒ หลกัสูตรการอบรมเชงิปฏบิัตกิารจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศ 
   เน้ือหา        เวลา (ชม.) 
 - การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคลในระบบ DMC      ๑.๕ 
 - การกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B–OBEC)      ๐.๕ 
 - การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (E-MIS)   ๑ 
    รวม       3 
     

๖. สถานทีด่ําเนินโครงการ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
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๗. งบประมาณ 
  7.1 ใช้งบประมาณจากแผนพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จํานวน  90,63๐ บาท 
  7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์(My-Office)มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี 
๑.๑ การประชมุอบรมเชงิปฏบิัตกิารจัดทํา Back Office 
สําหรับการบริหารจัดการข้อมูลในฐาน DBMS การ 
Upload ข้อมูลผ่าน FTP ใหกั้บ Admin ของ สพป.
นราธิวาส เขต ๑ ใน ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๔ คน 
จํานวน ๑ วัน มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 
- ค่าอาหารกลางวัน  (๔ คน  x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (๔ คน  x ๓๕ บาท x ๒ มือ้) 
๑.๒ การประชมุเชิงปฏบิตัิการการอบรมเจ้าหน้าที่ใน
สํานักงานในการใช้ระบบ  My Officeผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน ๖๕ คน จํานวน ๑ วัน มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 
- ค่าอาหารกลางวัน (๖๕ คน  x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๖๕ คน x ๓๕ บาท x ๒ มือ้) 
๑.๓ การประชมุเชิงปฏบิตัิการอบรมเจ้าหน้าที่ รร.ๆ ละ ๑ 
คน ๑๔๘ รร. รวม ๑๔๘ คน จนท. ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น 
จํานวน ๑๕๘ คน จํานวน ๑ วัน  มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 
- ค่าอาหารกลางวัน (๑๕๘ คน  x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๑๕๘ คน x ๓๕ บาทx๒ มือ้) 
๑.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๘ ช.ม.ๆ ๖๐๐ บาท 
๑.๕ ค่าทีพ่กัวทิยากร ๓ คืน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท 
๑.๖ ค่าชดเชยน้ํามนั ก.ม.ละ ๔ บาท ๔๐๐ ก.ม. 
๑.๗ ค่าเชา่อนิเตอรเ์น็ต  

10,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๘๐๐ 
 

55,730 
 
 
 
 
 
 

๔๘๐ 
๒๘๐ 

 
 
 

๗,๘๐๐ 
๔,๕๕๐ 

 
 
 

๑๘,๙๖๐ 
๑๑,๐๖๐ 

 
๓,๖๐๐ 

 
๙,๐๐๐ 

1,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๐๐ 
 

68,13๐ 
 
 
 
 
 
 

480 
280 

 
 
 

7,800 
4,550 

 
 
 

18,960 
11,060 
10,800 

3,600 
1,600 
9,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที๒่ จดัประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในระบบ Data Management Center ประจําปี
การศึกษา 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจํานวน 10 คน 
และครูผูร้ับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน จํานวน 296 คน ณ 
หอประชุมเฉลมิพระเกียรติฯ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 
 รุน่ที ่1  ภาคเช้า (เวลา 08.00-12.00 น.) 
ประกอบด้วย  อ.ย่ีงอ ,อ.รือเสาะ และ อ.ศรีสาคร จาํนวน 160 คน  
 รุน่ที ่2  ภาคบ่าย (เวลา 13.00-16.00 น.) 
ประกอบด้วย  อ.เมือง และ อ.บาเจาะ จํานวน 136 คน 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 
- เจ้าหน้าที่ (10 คน x35 บาท x2 มื้อ)  
- ผู้เข้าอบรม รุน่ที่ 1 (160 คน x35 บาท x 1มื้อ)  
- ผู้เข้าอบรม รุน่ที่ 2 (136 คน x35 บาท x 1มื้อ)  
๑.๒ ค่าอาหารกลางวนัเจา้หน้าที ่
- (๑๐ คน  x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ) 
๑.๓ ค่าจัดทาํเอกสาร 
๑.4 ค่าเชา่อนิเตอรเ์น็ต  

 22,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๔,๗๖๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๒,๒๔๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22,5๐๐ 

รวม ๑๐,๘๐๐ ๗๘,๒๓๐  90,63๐ 
หมายเหต ุ  ถวัจ่ายทุกรายการ 

๘. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมระบบ My-
Officeสามารถนําระบบไปใช้ในบริหารจัดการ
ด้านงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผลในการปฏิบัติงาน 
๒. ร้อยละของครูที่เข้ารับการอยรบสามารถกรอก
ข้อมูลในระบบ DMC, B-OBEC และ  ระบบ e-MIS ได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

๑. การตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ระบบ My-Office จาก User 
Account 
 
๒. การตรวจสอบจากระบบรายงาน
ของระบบ DMC, B-OBEC และ  
ระบบ e-MIS 

๑. แบบรายงานการใช้ระบบ 
My-Office ของ User 
Account 
 
๒. แบบรายงานOnline ใน
ระบบของ DMC, B-OBEC และ  
ระบบ e-MIS  

๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
  ๙.๑สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ และโรงเรียน มีระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกสไ์ว้ใช้ในการอํานวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการระบบเอกสาร การรับ-การส่งหนังสือ
ราชการ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถลดการใช้กระดาษอีกด้วย 

๙.๒โรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มขี้อมูล
นักเรียนและขอ้มูลเพ่ือการบริหารจัดการ ทีม่ีความถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่
ตรงกัน เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การตัดสินใจ และด้านอ่ืนๆ  
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โครงการ     การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หนว่ยรบัผดิชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ    นางพวงรัตน์  วุตติหาสะ 
ลกัษณะโครงการ    ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2561 – เมษายน  2562 
สนองกลยทุธท์ี ่    4    
 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553  หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ต้องจัดให้บุคคล
ที่มีสิทธิ และมีโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 12  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ปัจจุบันมีครอบครัวได้ย่ืนความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมายังสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 4 ครอบครัว มีผู้เรียน 7 คน และได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัวแล้ว และคาดว่าในอนาคตจะมีครอบครัวที่ประสงค์จะย่ืนจัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 

2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2 เพ่ือกํากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้
เป็นไปตาม กฎ กระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
  2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร การจัดการเรียนการสอนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว 
 

3.  เปา้หมาย 
  3.1  เชิงปรมิาณ 
         จํานวนครอบครัวและนักเรียนที่ผ่านการอนุญาตให้ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวแล้ว จํานวน 4 ครอบครัว ผู้เรียน จํานวน 7 คน 
  3.2  เชิงคณุภาพ 
          ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวและผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

 
ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาของผู้จดัการศึกษา 27 คน 
จํานวน 2 ครั้ง 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 ครอบครัวย่ืนความประสงค์ขอจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวพร้อมแผนการจัดการศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาของผู้จดัการศึกษา และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

นางพวงรัตน์ วุตติหาสะ 

กจิกรรมที ่2  นิเทศ ติดตามการจัดการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จํานวน 5 ครอบครัว
ผู้เรียน 7 คน รวม 2 วัน/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน
คณะกรรมการฯพร้อมพนักงานขับรถ จํานวน 15 คน 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

นางพวงรัตน์ วุตติหาสะ 

กจิกรรมที ่3 การวัดและประเมินผลการจดั
การศึกษา 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
2.1 การวัดและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ปลายภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 มีผู้จัดการ
ศึกษา จํานวน 4 ครอบครัว ผู้เรียน 7 คน  
2.2 จัดทําข้อสอบ,ดําเนินการจดัสอบ(มคีณะอํานวยการ
,คุมสอบ,และจดัสถานทีส่อบ) ตรวจกระดาษคาํตอบ,และ
จัดทํา ปพ.1, 3  จํานวน 20 คน  

มีนาคม 2562 – 
เมษายน 2562 

นางพวงรัตน์ วุตติหาสะ 

 

5.  สถานทีด่ําเนนิการโครงการ 
  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

6.  งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  20,590  บาท 
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  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม / รายการ 
 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กจิกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาของผู้จดัการศึกษา 27 คน 
จํานวน 2 ครั้ง 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
      27 คน x 35 บาท x 2  ครั้ง 

 1,890 
 

 
 
 

1,890 
 

 
 
 
 
 
 

1,890 
 
 
 
 

1,890 

กจิกรรมที ่2  นิเทศ ติดตามการจัดการ 
ศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยครอบครัว จํานวน 5 ครอบครัว
ผู้เรียน 7 คน รวม 2 วัน/ภาคเรียน  จาํนวน 2 ภาคเรียน
คณะกรรมการฯพร้อมพนกังานขับรถ จํานวน 15 คน 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าเบ้ียเลีย้ง  
      15 คนx 120 บาท x 2 วัน x 2 ครัง้  
2.2 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  

 7,200 
 
 
 
 
 

7,200 

2,000 
 
 
 
 
 
 

2,000 

9,200 
 
 
 
 
 

7,200 

กจิกรรมที ่3 การวัดและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าวัสดุ 
3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
จํานวน  20 คน ๆละ 200 บาท              

4,000 
 
 
  

4,000 

 5,500 
 

5,500 

9,500 
 

5,5000 
 

4,000 
รวม 4,000 9,090 7,500 20,590 

  หมายเหต ุ ถวัจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

 จํานวนครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ผ่านการประเมินความพร้อม จาํนวน 4 
ครอบครัว จํานวนผู้เรียน 7 คน 

ทําแบบทดสอบแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

แบบทดสอบ 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
        ผู้ที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้และพัฒนาตาม
ศักยภาพของผู้เรียนให้เรียนรูแ้ละค้นพบตนเองได้อย่างถูกต้อง 
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โครงการ    อบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาล   
และอาหารปลอดภัย  

แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยรับผดิชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ผูร้บัผิดชอบโครงการ   นางสาวกัญญาภัทร  ศรีช่วย   
ลกัษณะโครงการ    ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ   สิงหาคม  -  กันยายน  2562   
สนองกลยทุธท์ี ่    4 
 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี  พ .ศ . 
2495  โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดําเนินการจัดอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนได้รับประทานเพ่ือแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  ปี  พ.ศ. 2530  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้กําหนดนโยบายให้โรงเรียนดําเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน  ก่อนวันที่  
5  ธันวาคม  2530  เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ  60  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
ภายใต้คําขวัญ  “ฉลอง  60  พรรษามหาราชาเด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย”  โรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จึงได้ดําเนินโครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเน่ือง   

ในการน้ี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  1  จึงได้จัดทําโครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนมาตรฐานโภชนาการ  สุขาภิบาล  และอาหารปลอดภัยขึ้น  เพ่ือจัด
อบรมให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพและถูกสุขลักษณะ   

   

2.  วตัถุประสงค ์
2.1  เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษา 
2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการจัดโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้มีคุณภาพ 
2.3  เพ่ือนําผลผลิตหรือรายได้จากการจําหน่วยผลผลิต  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

ในโรงเรียนประถมศกึษา 
 

3.  เปา้หมาย 
3.1  เชิงปรมิาณ 

   ครูและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  จํานวน  160  คน   
3.2  เชิงคณุภาพ 

   โรงเรียนสามารถแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  ส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
โรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน    
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 อบรมครูผู้รับผดิชอบโครงการอาหารกลางวัน 
จํานวน 148 คน ระยะเวลา 1 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1. เสนออนุมัติโครงการ 
2. ดําเนินการตามกิจกรรม 
3. รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 

สิงหาคม 2562 
สิงหาคม  2562 
กันยายน  2562 

นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วย 
 

 

5.  สถานทีด่ําเนนิโครงการ 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  สพป.นราธิวาส  เขต  1 
 

6.  งบประมาณ 
6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้

จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  32,500  บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 อบรมครูผู้รับผดิชอบโครงการ
อาหารกลางวัน จํานวน 148 คน เจ้าหน้าที่ 
12 คน รวม 160 คน ระยะเวลา 1 วัน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      160 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
      160 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
      6 ชม. x 600 บาท 
1.4 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 
1.5 ค่าเอกสาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 
 

4,800 
 

12,800 
 
 

7,000 
4,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,800 
 

12,800 
 

3,600 
7,000 
4,300 

รวม 3,600 17,600 11,300 32,500 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งทีใ่ช ้

โรงเรียนสามารถแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ได้ และส่งเสริมภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 

การนิเทศติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

แบบประเมิน 
บันทึกภาพ 
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8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
8.1  โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษามีระบบบริหารจัดการโครงการที่

มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างย่ังยืน     
8.2  นักเรียนในโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มีคุณภาพพลานามัยที่

สมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีภาวะขาดสารอาหารรวมท้ังภาวะทุพโภชนาการ  
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ กลุ่มอํานวยการ 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวดวงฤดี  หงส์สุวรรณวงษ์ 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – กันยายน 2562 

สนองกลยทุธท์ี ่  5 
 
  

1. หลกัการและเหตุผล 

  รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุง
และยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่รัฐบาล
กําหนด เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงควรมีการบูรณาการ
การปฏิบัติงานให้มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ สําหรับระบบ KRS (KPI Report  system) จะแสดงผลการ
ดําเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องสามารถนําข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์  
 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบถึงหลักการแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

2.2 เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการสะท้อนความสําเร็จของการปฏิบัติ
ราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 เพ่ือช้ีแจงกรอบและแนวทางการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปรมิาณ  

3.1.1 จัดประชุมคณะบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1          
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ     
จํานวน 30 คน จัดประชุม 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 

3.1.2 จัดประชุมคณะดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเข้าร่วมประชุมบุคลากร จํานวน 30 คน จัดประชุม 2 ครั้ง ระยะเวลา ครั้งละ 1 วัน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีข้อมูลและสารสนเทศ

ประกอบการบริหารจัดการตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

3.2.2 สามารถนําข้อมูลที่ผ่านการประเมินมาปรับปรุงการบริหารราชการในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
ที ่ กจิกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
1 กจิกรรมที ่1 จัดประชุมคณะบริหารสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1  ศึกษา 
วิเคราะห ์แนวทางการบรหิารจัดการสํานักงาน 
มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ 
จํานวน 30 คน จัดประชุม 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 จัดทําโครงการเสนองบประมาณ  
1.2 จัดทําคําส่ังแต่งตัง้คณะทํางาน 
1.3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะบริหาร สพป.นธ.1 
1.4 ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะบริหาร สพป.นธ.1 
1.5 ดําเนินการจัดการประชุมคณะบริหาร สพป.นธ.1 

  
 
 
 
 
 
มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 
มีนาคม 2562 

นางสาวดวงฤดี            
         หงส์สุวรรณวงษ์ 

2 กจิกรรมที ่2 จัดประชุมคณะดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ประปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเข้า
ร่วมประชุมบุคลากร  จํานวน 30 คน  จัด
ประชุม 2 ครั้ง ระยะเวลา ครัง้ละ 1 วัน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
2.1 จัดทําบันทกึเชิญประชุมคณะทํางาน ครัง้ที่ 1  
2.2 ส่งบันทึกเชิญประชุมคณะทํางา ครัง้ที่ 1  
2.3 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน ครัง้ที่ 1 
2.4 ส่งบันทึกเชิญประชุมคณะทํางาน ครัง้ที่ 2  
2.5 ส่งบันทึกเชิญประชุมคณะทํางาน ครัง้ที่ 2 
2.6 ดําเนินการจัดการประชุมคณะทํางาน ครัง้ที่ 2 
2.7 ติดตามประเมินผล/รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
มีนาคม  2562 
มีนาคม  2562 
มีนาคม  2562 
กันยายน  2562 
กันยายน  2562 
กันยายน  2562 
กันยายน 2562 

นางสาวดวงฤดี       
        หงสส์ุวรรณวงษ์ 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

6. งบประมาณ 
6.1 ใช้งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิต

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ   งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 3,800 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่าเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดประชุมคณะบริหาร
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1  ศึกษา  

 525 
 

 

 
 

 

525 
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กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่าเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการ
สํานักงาน มอบหมายคณะทาํงาน
รับผิดชอบบริหารจัดการ จํานวน 30 คน 
จัดประชุม 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
ค่าใช้จ่าย  
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ 

  
 
 
 
 
 

525 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

525 
กจิกรรมที ่2 จัดประชุมคณะดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการประปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการเข้าร่วมประชุมบุคลากร  
ครั้งที่ 2 จํานวน 30 คน  ระยะเวลา   
ครั้งละ 1 วัน 
ค่าใช้จ่าย  
2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
2.2 ค่าวัสดุ 

 2,100 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 
 

1,175 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,175 

3,275 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 

1,175 
รวม  2,625 1,175 3,800 

 หมายเหตุ  ถวัจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธีประเมนิ เครือ่งมอืทีใ่ช ้

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

แบบติดตามและประเมินผล แบบรายงานผล 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  8.1 บุคลากรในสํานักงานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายทิศทางการพัฒนาสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  8.2 บุคลากรภายในสํานักงานทราบกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  8.3 สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
  8.4 การดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการสะท้อนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการสู่
สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ กลุ่มอํานวยการ  
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวดวงฤดี  หงส์สุวรรณวงษ์ 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

สนองกลยทุธท์ี ่  5 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

  ผู้บริหารการศึกษา ประธานและรองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วยและ
เจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นับเป็นหัวใจสําคัญในการนานโยบาย
สําคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่าน้ีจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา  เพ่ือจะได้
นําไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่สําคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ช้ีแจง ถึงนโยบาย ประเด็น
ปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างย่ิงที่จะต้องจัดโครงการประชุมกลุ่ม
เครือข่ายโครงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2.2 เ พื ่อ ชี ้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปรมิาณ  

                  3.1.1 ผู้บริการศึกษา จํานวน 2 คนผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย จํานวน 10 คน เจ้าหน้าที่
สํานักงาน จํานวน 6 คนประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จํานวน 11 คน รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
จํานวน 11 คน รวมทั้งสิ้น  จํานวน 40 คน 

3.2 เชิงคณุภาพ  
3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 
3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
3.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกัน 
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4. กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1  ประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
เดือน ละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง  
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม 
1.2 แจ้งกําหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
1.3 แจ้งบุคลากรในสํานักงาน เพ่ือจัดทําวาระ

การประชุม 
1.4 ประสานเรื่องสถานที่ประชุม อาหารว่างและ

เครื่องด่ืม 
1.5 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
1.6 ดําเนินการประชุม (ตามปฏิทิน) 

 
1.7 รายงานการประชุม 

 
 
 
ตุลาคม 2561 
ก่อนการประชุม 7 วัน 
ก่อนจัดทําระเบียบวาระ
การประชุม 
ก่อนการประชุม 5 วัน 
 
ก่อนการประชุม 5 วัน 
ประชุมทุกวันอังคารที่ 2 
และ 4 ของเดือน 
ทุกคร้ังที่มีการประชุม 

นางสาวดวงฤดี  หงส์
สุวรรณวงษ์ 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

6. งบประมาณ 
6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้

จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  16,800  บาท 

 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่าเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1  ประชุมกลุม่เครอืข่ายโรงเรียน  
เดือน ละ 1 ครัง้ จํานวน 12 ครั้ง 
ค่าใช้จ่าย  
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      40 คน x 35 บาท x 12 ครั้ง) 

 16,800 
 
 
 

16,800 

 
 
 
 

 

16,800 
 
 
 

16,,800 
รวม  16,800  16,800 

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ 80 
2. สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. บัญชีลงเวลา 
2. รายงานการประชุม 
3. การสังเกต 

1. บัญชีลงเวลา 
2. รายงานการประชุม 
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8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
  8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
  8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน และหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

112 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

โครงการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
หนว่ยรบัผดิชอบโครงการ   กลุ่มอํานวยการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางณิชกมล  คุ้มครอง    
ลกัษณะโครงการ     ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่  5 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นส่วนราชการที่มีความสําคัญย่ิงในการกํากับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า ความหลากหลายของบริบทและปัจจัยการทํางาน ทําให้ผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งมีระดับผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาที่แต่งต่างกัน และมี
แนวโน้มที่จะแตกต่างกันมากย่ิงขึ้น ในอนาคต ดังน้ัน เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งได้มีการ
พัฒนาอย่างเป็นเอกภาพโดยพร้อมเพรียงกันและมีระดับคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐาน
แห่งการพัฒนา และเป็นเป้าหมายเบ้ืองต้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจะ
สามารถปรับปรุงพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้ครบถ้วนทุกแห่ง ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นําไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึ้นได้อีกในอนาคตอันใกล้ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเทียบเคียงสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติจริงขึ้น เพ่ือ
เป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนส่งเสริม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน   การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดโครงการการดําเนินงาน ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เก่ียวข้องใน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 และทุกส่วนงานนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มกีารทํางานและการ
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ   
        ประชุม คณะทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 50 คน   
 3.2 เชิงคณุภาพ 
        3.2.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  มีข้อมูลและสารสนเทศ
ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         3.2.2  การบรหิารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  สามารถ 

บริหารและจัดการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการและผูเ้ก่ียวข้อง 
        3.2.3  เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนและระยะเวลาใน
การทํางานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
        3.2.4  เป็นแบบอย่างและบูรณาการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้ระบบ
กระบวนการเป็นตัวเช่ือมโยงเรียนรู้ระหว่างกัน 
        3.2.5  บุคลากรในสังกัดมีแนวคิดใหม ่นวัตกรรมและมผีลงานที่เป็น Best Practice ในการ
ปฏิบัติงาน 
        3.2.6.  ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความเข้มแขง็ขึ้น 
  

4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะดําเนินงานตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ แนว
ทางการบริหารจัดการสํานักงาน มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี กรอบ
การติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล มอบหมาย
คณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ สื่อสาร กําหนด
เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย จํานวน  50 คน  3 ครั้ง  
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 จัดทําโครงการเสนอของบประมาณ 
1.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
1.3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 1 
1.4 ส่งหนังสือเชิญคณะทํางานเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 
1.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 1 
1.6 จัดทําบันทึกเชิญประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 2 
1.7 ส่งบันทึกเชิญคณะทํางานเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 
1.8 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 2 
1.9 จัดทําบันทึกเชิญประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 3 
1.10 ส่งบันทกึเชิญคณะทํางานเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3 
1.11 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 
มีนาคม  2562 
มีนาคม  2562 
มีนาคม  2562 
สิงหาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
สิงหาคม 2562 

นางณิชกมล  คุ้มครอง 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2  การติดตามและประเมินผลสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชิงประจักษ์ จํานวน 50 คน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
2.1 รวบรวมข้อมูลจัดทําเอกสารเตรียมการติดตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.2 การติดตามและประเมินผลสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชิงประจักษ์ 

 
 
 
มีนาคม -กันยายน 2562 
 
มีนาคม – กันยายน 2562 

นางณิชกมล  คุ้มครอง 
 

 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  20,750 บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะดําเนินงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงาน 
มาตรฐาน  ตั ว บ่ ง ช้ี  กรอบการติ ดตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล มอบหมาย
คณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ สื่อสาร 
กําหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย 
จํานวน  50 คน  3 ครั้ง ค่าใช้จ่าย  
1.1  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      50 คน x 35 บาท x 3 มื้อ 
2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 

 8,250 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,250 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,250 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,250 
3,000 

กจิกรรมที ่2  การติดตามและประเมินผล
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิงประจักษ์ 
จํานวน 50 คน ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
       50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
      50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ  
2.3 ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 

12,500 
 
 
 

3,500 
 

6,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 

3,500 
 

6,000 
3,000 

รวม  20,750  20,750 
  หมายเหตุ  ถวัจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องที่ใช้ 

1. ร้อยละ ของสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1                   
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ      
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. ข้อมูลสารทนเทศเบ้ืองต้นที่แสดงถึง
การดําเนินงานตามมาตรฐาน 
2. เป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่กําหนด 
3. วิธีการ หรือรูปแบบการดําเนินงาน     
ที่ได้ผลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
4. ผลผลิตของการดําเนินงานเฉพาะ       
ที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
5. การนําเสนอ Best Practice    
เฉพาะที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานและ          
ตัวบ่งช้ี 
- ทุกกลุ่มสํารวจความพึงพอใจ              
ในการให้บริการ 

- แบบรายงาน 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสํารวจความ
พึงพอใจ 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  8.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 ได้ข้อมลูและสารสนเทศ
ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 
  8.2  การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
  8.3  มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม 
  8.4  เกิดการบูรณาการและความเช่ือมโยงในการพัฒนางานไปสูส่ถานศกึษาอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม 
  8.5  ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศกึษาสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

116 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

โครงการ             สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1   
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
หนว่ยรบัผดิชอบโครงการ    กลุ่มอํานวยการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์   
ลกัษณะโครงการ      ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน  2561 – สิงหาคม  2562 
สนองกลยทุธท์ี ่  5 
  
 

1. หลักการและเหตผุล 
  การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และคุณลักษณะขององค์กร         
สู่สายตาบุคคลภายในและองค์กรภายนอก สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือและสื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กร        
สู่กลุ่มเป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับสาธารณชนในปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญ  
และเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารการศึกษา สามารถสร้างความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและนํานโยบาย           
ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้งทําให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ยุคข้อมูลข่าวสาร  
นอกจากน้ัน ยังสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร สถาบันและกลุ่มสื่อมวลชน ที่
เก่ียวข้อง ดังน้ัน ข่าวและความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางด้านการจัดการศึกษาและโรงเรียนที่จัดกิจกรรม โครงการหรือ
ผลงานที่ดีเด่นดังที่น่าสนใจ จึงสมควรที่จะได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ  
หลากหลายรูปแบบและอย่างกว้างขวาง โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในพ้ืนที่ จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและบุคลากรใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 
2.3  เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณท์ี่ดีแก่หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา-ประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ 

 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์แก่ครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 148 คน บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดที่รับผดิชอบงานประชาสัมพันธ์ กลุม่ละ 1 คน จํานวน 7 คน ผูดํ้าเนินการ จํานวน 6 คน รวมผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการจํานวน 161 คน 
 3.2 เชิงคณุภาพ 

ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด   
มีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหแ้ก่องค์กร 
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4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดอบรมพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
1.3 ประสานงานวิทยากร 
1.4 ประชุมวางแผนเตรียมการจัด
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
1.5 จัดอบรมพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
1.6 สรุป ประเมินและรายงานผล 

 
 
 
1 พฤศจิกายน 2561 
15-30 พฤศจิกายน  2561 
1-15 ธันวาคม  2561 
16-31 ธันวาคม  2561 
 
19 มกราคม  2562 
 
19 สิงหาคม 2562 

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ ์
นายอุดม ยอดจันทร ์

 

5. หลักสตูรการอบรม 
เน้ือหา         เวลา(ชม.) 

1. วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์...............................................................  .........2........ 
2. เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม...............................................................           .........1........ 
3. เทคนิคปรบัตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมเฉพาะ.............................................  .........2........ 
4. วิธีการนําภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ www.nara1.org...............  .........1........  
และสื่อต่าง ๆ  
   รวม       .........6......... 
 

6. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชครบ 60 ปี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

7. งบประมาณ 
  7.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 55,290 บาท 
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 7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดอบรมพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน  161  คน   
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม            
       161 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
       161 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
     1 คน x 6 ช.ม. x 1 วัน x 600 บาท 
2.4 ค่าถ่ายเอกสาร 
       161 ชุด x 100 บาท  
2.5 ค่าวัสดุ 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

46,690 
 
 
 

11,270 
 

19,320 
 
 
 

16,100 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

55,290 
 
 
 

11,270 
 

19,320 
 

3,600 
 

16,100 
5,000 

รวม 3,600 46,690 5,000 55,290 
หมายเหต ุ    ถัวจ่ายทุกรายกร 

 

8. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

กจิกรรมที ่1 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจในการเขา้อบรม ระดับดี 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีการนําเสนอ
ข่าวหน้าเว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่ฯ  
กจิกรรมที ่2 
1.ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสํานักงาน มี
ความพึงพอใจ ระดับดี 
2.จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ได้ตาม
กําหนดเวลา 

 
1. ตอบแบบสอบถาม 
 
 
1.ประเมินการนําเสนอจากหน้าเว็บไซต์
สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
 
 
1. ตอบแบบสอบถาม 
 
1.บันทึกการทาํป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบบันทึก 

 

9. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
9.1  ผู้เข้าอบรมมีความรูแ้ละสามารถพัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ในการประประชาสมัพันธ์องค์กร  

  9.2  สามารถพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายใน และภายนอกองค์กร ทีม่ีคุณภาพ 
 
 
 
 
โครงการ      พัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแขง็ 
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                              เพ่ือพร้อมรบัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หนว่ยงานรบัผดิชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายประกิจ  ช่วยเรือง   
ลักษณะโครงการ        ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ      มีนาคม  -  มิถุนายน  2562   
สนองกลยุทธ์ที่       5   
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 
กําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทของสถานศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และบรรลุเป้าหมายประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลจากการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด
ดังกล่าวน้ี  กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
และกรอบมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ส่วนการประเมินภายนอกให้มีองค์ประกอบของผู้ประเมิน  3  
ส่วน ได้แก่ ผู้แทนสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ผู้แทน
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษา                   

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้ง เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้ส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น โดยมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  พัฒนาอย่างย่ังยืนและพร้อมรับการประเมินจาก
องค์กรภายนอกตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ  เก่ียวกับการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
            2.2  เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการประเมินภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
     

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษานเิทศก์ บุคลากรทางการศึกษา
และ      ผู้ที่เก่ียวข้อง  โรงเรียนในสังกัดจํานวน 148  โรงเรียน  

3.1.2  สถานศึกษาที่เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จํานวน  148 แห่ง 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
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         3.2.1  ร้อยละ  90  บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 
              3.2.2  ร้อยละ  90  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

5.   สถานที่ดําเนินการ  ณ ห้องประชุม  สพป. นราธิวาส เขต 1  
 

6.  งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  52,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูร้บัผิดชอบ 

1 กจิกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนในสงักัดเพ่ือช้ีแจง
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์
มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอก  
จํานวน  148  คน  คณะทํางาน 12 คน  รวม  160  คน  ใช้
เวลา 1 วัน  ณ ห้องประชุม  สพป. นราธิวาส เขต 1  

  มีนาคม  
2562 
 

1. นายประกิจ  ช่วยเรือง   
2. นางสาวดรุณี  จันทร์
แก้ว   

2 กจิกรรมที ่2  ประชุมปฏิบัติการคณะทํางานวิเคราะห์การ
จัดทําคู่มือและเครื่องมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
จํานวน  20  คน คณะทํางาน 5  คน รวม  25 คน ใช้เวลา 2 
วัน  ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 1 

พฤษภาคม  
2562 

1. นายประกิจ  ช่วยเรือง   
2. นางสาวดรุณี  จันทร์
แก้ว     

3 กจิกรรมที ่3 นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนในสงักัด   

มิถุนายน  
2562 

1. นายประกิจ  ช่วยเรือง 
และคณะ     
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเพ่ือช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานแนวใหม่  
จํานวน 148  คน คณะทํางาน 12 คน รวม  160  คน  ใช้
เวลา 1 วัน ณ ห้องประชุม  สพป. นราธิวาส เขต 1     
ค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  

160 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

160 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน) 
1.4 ค่าวัสดุ 
1.5 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 

33,400 
 
 
 
 
 
 

19,200 
 

11,200 
 
 

3,000 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 

19,200 
 

11,200 
3,600 
3,000 
3,000 

กจิกรรมที ่2  ประชุมปฏิบัติการคณะทํางานวิเคราะห์การจัดทํา
คู่มือและเครื่องมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จํานวน 
20 คน คณะทํางาน 5  คน รวม 25 คน ใช้เวลา 2  วัน  ณ 
ห้องประชุม สพป. นราธิวาส เขต 1   ค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 
2.1  ค่าอาหารกลางวัน              
       25 คน x 120 บาท x 2 มื้อ 
2.2  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม    
      25 คน x 35 บาท x 4 มื้อ 
2.3  ค่าถ่ายเอกสารคู่มือมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เครื่องมือแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 12,500 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

3,500 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

3,500 
3,000 

กจิกรรมที ่3 นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนในสงักัด 

- - - - 

                                            รวม 3,600 45,900 3,000 52,500 
 
 
 
 
 
 
 

7. การประเมินผล  
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ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้
7.1 ครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระบบ 
7.2  สถานศึกษาทุกโรงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพแนว
ใหม่ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 และได้รับการรับรองมาตรฐานผลการประเมิน
ภายนอก 
 

1. สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
2. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาทุกโรงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ   

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
          2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดสถานศึกษาทุกโรงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ     ตรวจสอบด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 
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แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยรับผดิชอบโครงการ  หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผูร้บัผิดชอบโครงการ    นางวาสนา  เทพโซะ 
ลกัษณะโครงการ     ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม  2561 – มิถุนายน  2562    
สนองกลยทุธท์ี ่     5   
    
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานท่ีช่วยกํากับ  ดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษาให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนด  และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความ
เสี่ยง  และมีหน้าที่ในการสอบทานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  การตรวจสอบภายในจึงเป็นกระบวนการ
ที่สําคัญต่อการควบคุม  ดูแลหน่วยงานในสังกัด   

เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้านการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายรัฐบาล  อันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในควรได้รับความรู้ด้านการตรวจสอบภายในเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทําโครงการตรวจสอบการเงิน  บัญชี  และพัสดุของสถานศึกษาและ
พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุของสถานศึกษาว่าเป็นไปตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กําหนด 
2.2 เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน  บัญชี  ของสถานศึกษามีความถกูต้อง  

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2.3  เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล   และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
  2.4  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานการ
ตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง 

2.5  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

3.  เปา้หมาย 
 3.1  เชิงปรมิาณ   

1.  สถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  20  โรงเรียน  ได้รับการตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงิน  บัญชี  
และพัสดุ   
          2.  ผู้ตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  คน  ได้รับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในตาม
หลักสูตรของกรมบัญชีกลาง   
  
 

3.2  เชิงคณุภาพ 
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  1.  สถานศึกษาในสังกัด  ที่ได้รับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี    
และพัสดุ  ได้อย่างถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง   

2.  ผู้ตรวจสอบภายใน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน     
ตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง 

 

  4.  กจิกรรมและขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่ 1  ตรวจสอบด้านการเงิน  บัญชี   
และพัสดุของสถานศึกษา  จํานวน  20 โรงเรียน  
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  จัดทําแผนการตรวจสอบ 
1.2  จัดทําเครื่องมือตรวจสอบ 
1.3  แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ 
1.4  ดําเนินการตรวจสอบ 
1.5  รายงานผลการตรวจสอบ 

 
 
 
ต.ค.  2561 
พ.ย.  2561 
พ.ย.  2561 
ธ.ค.  2561 – ก.พ.  2562     
เม.ย.  2562   

นางวาสนา  เทพโซะ 
 

 

5.  สถานทีด่ําเนนิโครงการ 
 โรงเรียนที่รับการตรวจสอบ  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  1 
   

6.  งบประมาณ 
  6.1  ใช้งบประมาณจาก  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  งบดําเนิน  ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  1  จํานวน  14,200  บาท  
  6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่ 1  ตรวจสอบด้านการเงิน      
บัญชี  และพัสดุของสถานศึกษา                    
จํานวน  20 โรงเรียน 
ค่าใชจ้่าย   
1.1  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม             
(100 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 
1.2  ค่าเบ้ียเลีย้ง 
(3 คน X 20 วัน X 120 บาท) 

 14,200 
 
 

 
 

7,000 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 

 

14,200 
 
 

 
 

7,000 
 

7,200 
รวม  14,200  14,200 

หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
7.  การประเมนิผล 
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ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้
1.  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน  เจ้าหน้าที่บัญชี    
และเจ้าหน้าทีพั่สดุของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตร ี 
และนโยบายที่กําหนด 
2.  ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ด้านการตรวจสอบ
ภายใน ตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง 

ตรวจสอบจากเอกสารใบสําคญั  
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
และทะเบียนคมุทรัพย์สินของ
สถานศึกษา 
 
สอบถาม 

กระดาษทําการตรวจสอบ    
งานด้านต่าง ๆ 
 
 
 
แบบรายงานผลการเข้ารับ    
การอบรม 

 

8.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  8.1  สถานศึกษาปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
  8.2  ผู้บริหารได้รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาการปฏิบัติงาน  และสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
  8.3  ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ 
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แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยรับผดิชอบโครงการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางอุบลรัตน์  สนิท 
ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน  2561 – มกราคม 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่  5 
 

 

1. หลักการและเหตผุล 
  ตามที่รัฐบาลได้ดําเนินการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
ราชการโดยให้สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐด้านหน่ึงคือการปรับเปล่ียนระบบ
งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริม
ให้สถานศึกษามีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น แต่สถานศึกษาไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนการสอนที่มาช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโดยตรง ต้องอาศัยครูที่มีภาระสอนมาปฏิบัติหน้าที่ จึงทําให้การ
ทํางานล่าช้า และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวม 
  กลุ่มบริหารการเงินและสนิทรพัย์เป็นกลุม่ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณที่เก่ียวกับงาน
บริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารงานพัสดุ และงานบริหารงานสินทรัพย์ ให้ถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
รวมทั้งมีหน้าที่ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติใหถู้กต้อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงการดาํเนินการตา่ง  ๆจะต้องมีสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานย่อยทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง 
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือได้นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานใหถู้กต้องตามระเบียบราการ ทันต่อเวลา และบังเกิดผลดีต่อองคก์รโดยรวม 
 

2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               2.๒ เพ่ือให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
               2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชงิปรมิาณ 
       3.1.1 บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จํานวน 15 คน 
       3.1.2 เครือข่ายอําเภอๆ ละ 2 คน รวม 10 คน  
       3.1.3 บุคลากรกลุ่มทุกกลุ่มๆ ละ 1 คน รวม 10 คน 
     3.2 เชงิคณุภาพ  
               3.2.1 บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุอย่างมี
ประสทิธิภาพ และประสิทธิผล  
      3.2.2 บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ มา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                3.2.3 มีเครือข่ายในปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
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4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและพัสดุ  
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.3 กําหนดรายละเอียดการพัฒนา 
1.4 จัดประชุมตามโครงการ 
1.5 รายงานผลโครงการ 

 
 
 
พฤศจิกายน 2561 
ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 
มกราคม 2562 

นางอุบลรัตน์  สนิท 

 

5. หลักสตูรการอบรม 
   เน้ือหา         
     (1) พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     (2) ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร     
   (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและจัดงาน  
  

6. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  โรงแรมในจังหวัดสงขลา 
 

7. งบประมาณ 
7.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้

จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  171,600  บาท 
  7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ ระยะเวลา 3 วัน ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 
      -ผู้เข้ารับการอบรม (35 คนx250บาท3มื้อ) 
      -เจ้าหน้าที่ (5 คนx250บาทx3 มื้อ) 
1.2 ค่าอาหารเย็น 
      -ผู้เข้ารับการอบรม (35 คนx300บาท2มื้อ) 
      -เจ้าหน้าที่ (5 คนx300บาทx2มื้อ) 
1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      -ผู้เข้ารับการอบรม (35 คนx50บาท6มื้อ) 
      -เจ้าหน้าที่ (5 คนx50บาทx6 มื้อ) 

28,800 137,800 
 
 

30,000 
 
 

24,000 
 
 

12,000 
 

5,000 181,600 
 
 

30,000 
 
 

24,000 
 
 

12,000 

กิจกรรม/รายการ ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.4 ค่าที่พัก (600 บาทx40 คนx 2 วัน) 
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 
       (24 ชม.x600 บาท x 2 คน) 
1.6 ค่าวัสดุ 
1.7 ค่าจัดทําเอกสาร 
1.8 ค่าพาหนะ (600 บาทx 20 คน) 
1.9 ค่าพาหนะวิทยากร 
1.10 ค่าที่พักวิทยา 

 
28,800 

48,000 
 
 
 

5,000 
12,000 

2,000 
4,800 

 
 
 

5,000 
 
 
 

 

48,000 
28,800 

 
10,000 

5,000 
12,000 

2,000 
4,800 

รวม 28,800 137,800 5,000 171,600 
    หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องที่ใช้ 

ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ 
มาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสทิธิภาพ 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

9. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ ส่งเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการติดตามประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยรับผดิชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางเรวดี  รัตนะมาลา  
ลกัษณะโครงการ ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2561– กันยายน 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่ 5 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
   กระบวนการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร 
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่
ชัดเจน โดยแผนปฏิบัติการประจําปีจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการท่ีวางไว้ และเมื่อมีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว้ก็จะต้องมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 
   การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอน
หน่ึงของการดําเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นขั้นตอนสําหรับใช้ตรวจสอบการดําเนินงาน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการดําเนินงานที่มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กําหนดไว้ในแผน อีกทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบถึงภารกิจและผลของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้
ดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลในการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากน้ี 
การติดตามและประเมินผลยังเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลกัการสําคัญคือติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน และประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสู่การดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้
บรรลุเป้าหมาย  
   จะเห็นได้ว่าแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานน้ัน มีความเก่ียวข้อง
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ มีความสําคัญในการดําเนินงานของทุกองค์กร ช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
รวมถึงได้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนํามาปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพ ดังน้ันจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดําเนินงานขึ้น 
 

2. วตัถปุระสงค ์
   2.1 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สําหรับเป็นแนวทางในการ
นําไปปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 เพ่ือกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
   2.3 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  2.4 เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ 
   3.1.1 จัดประชุมคณะทํางานจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 34 คน 
   3.1.2 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 20 เล่ม  
   3.1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 10 เล่ม 
   3.1.4 จัดประชุมเจ้าหน้าที่และคณะทํางาน จํานวน 40 คน 
   3.1.5 จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามแบบติดตามสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 30 ชุด 
 3.2 เชิงคณุภาพ 
   3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มแีผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 
   3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถรวบรวมข้อมูลและ
จัดทําเอกสารรายงานผลส่งสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานได้ทันตามเวลาที่กําหนด 
  3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถจัดทํารายละเอียด
ข้อมูลรวมถึงเอกสารประกอบที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมรับการตรวจติดตามจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
 

กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
กจิกรรมที ่1จดัทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 จัดทําโครงการเสนอของบประมาณ 
1.2 จัดทําบันทึกเชิญประชุมคณะทํางาน  
1.3 ส่งบันทึกเชิญคณะทํางานเข้าร่วมประชุม  
1.4 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน  
1.5 รวบรวมขอ้มูลจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
1.6 จัดทําต้นฉบับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
1.7 บันทึกขออนุมัติจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.8 ส่งบันทึกขออนุมัติจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมต้นฉบับให้กลุม่
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดําเนินการจัดจ้าง 
 

 
 
 
1 – 5  พ.ย. 2561 
6 พ.ย. 2561 
7 พ.ย. 2561 
9 พ.ย. 2561 
 
10-25 พ.ย.2561 
26-30 พ.ย.2561 
 
1 ธ.ค.2562 
 
3 ธ.ค.2562 

นางเรวดี  รัตนะมาลา 
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กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 
กจิกรรมที ่2 การจัดทํารายงานผลการติดตาม 
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
2.1 ดําเนินการจัดประชุมพิจารณาแบบติดตาม เพ่ือ
กําหนดผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัด 
2.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานตามตัวช้ีวัด 
2.3 จัดทําบันทึกเชิญประชุมคณะทํางาน  
2.4 ส่งบันทึกเชิญคณะทํางานเข้าร่วมประชุม  
2.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน  

 
 
 
 
 
 
26 มี.ค. 2562 
27-28 มี.ค.2562 
27-28 มี.ค.2562 
29 มี.ค.2562 
4 เม.ย.2562 

น.ส.นภาพร  ไชยณรงค์ 

กจิกรรมที ่3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
3.1 รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
3.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
3.3 จัดทําร่างเล่มรายงานผลการดําเนินงาน 
3.4 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง
รายงานผลการดําเนินงาน 
3.5 แก้ไข ปรบัปรุงร่างรายงานผลการดําเนินงาน 
3.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานเป็นรูปเล่ม 
3.7 เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 

 
 

 
ม.ค.-ก.ย.2562 
1-2 ส.ค.2562 
1-31 ส.ค.2562 
 
2 ก.ย.2562 
10-12 ก.ย.2562 
15-25 ก.ย.2562 
30 ก.ย.2562 

น.ส.นภาพร  ไชยณรงค์ 

กจิกรรมที ่4 รบัการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
4.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
4.2 รวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามผลการดําเนินงาน 
4.3 ประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ 
การติดตาม 
4.4 จัดทําเล่มแบบติดตามผลการดําเนินงาน 
4.5 จัดประชุมรับคณะกรรมการติดตามจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
2-3 ก.ย.2562 
4-15 ก.ย.2562 
 
20 ก.ย.2562 
21-25 ก.ย.2562 
 
30 ก.ย.2562 

น.ส.นภาพร  ไชยณรงค์ 

 
5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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6. งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 53,890 บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

34 คนx1 มื้อx35 บาท 
1.2  ค่าถ่ายเอกสาร 

- 4,190 
 

 
1,190 
3,000 

 
 
 

4,190 
 

 
1,190 
3,000 

กจิกรรมที ่2 การจัดทํารายงานผลการ
ติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสพฐ. และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

 30 คนx1 มือ้x35 บาท 
2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 
2.3 ค่าวัสดุ 

- 4,100 
 
 
 
 

1,050 
3,050 

 

3,000 
 
 
 

 
 
 

3,000 

7,100 
 

 
 
 

1,050 
3,050 
3,000 

กจิกรรมที ่3จดัทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2562 
3.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

 35 คนx1 มือ้x35 บาท 
3.2  ค่าถ่ายเอกสาร 
3.3 ค่าวัสดุ 

- 5,000 
 

 
1,225 
3,775 

20,000 
 
 

 
 

20,000 

25,000 
 

 
1,225 
3,775 

20,000 
กจิกรรมที ่4 รบัการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

 40 คนx2 มือ้x35 บาท 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 
     40 คนx 1 มื้อx120 บาท 
4.3 ค่าถ่ายเอกสาร 
4.4 ค่าจัดทําเอกสารรายงาน 

- 17,600 
 
 

 
2,800 

 
4,800 
5,000 
5,000 

 
 
 
 
 

 

17,600 
 
 

 
2,800 

 
4,800 
5,000 
5,000 

รวม - 30,890 23,000 53,890 
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7. การประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้
1. ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 มีรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือเผยแพร่ 
3. ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
ปีงบประมาณ 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก 

การตรวจสอบ 
 
การติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน 
 
การติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน 

แบบตรวจสอบ 
 
 

แบบรายงานผล 
 

 
แบบรายงานผล 
 

 
 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
8.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีแผนใช้เป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการ สามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม 
และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2562 เป็นเอกสารเผยแพร่ทางการศึกษาแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  8.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มรีายงานผลการดําเนินงาน
ที่เป็นรูปธรรม สามารถนําไปปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป  
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โครงการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มอํานวยการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวโนรี  อีซอ 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
สนองกลยทุธท์ี ่   5 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นับเป็น
หัวใจสําคัญในการนํานโยบายสําคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่าน้ี จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย และแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้นําไปขยายผลในโรงเรียน และกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่สําคัญจะต้องมีการประชุม
พบปะ ช้ีแจงถึงนโยบายประเด็นปัญหา รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวม และด้วยความร่วมมือกันของทุกๆฝ่าย จึงเป็น
การสมควรอย่างย่ิงที่จะต้องดําเนินการจัดทําโครงการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น 
 

2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพ่ือช้ีแจงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
  2.2 เพ่ือช้ีแจง และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1  
  2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย จํานวน 10 คน เจ้าหน้าที่
สํานักงาน จํานวน 20 คนผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 148 คน รวมทั้งสิ้น  จํานวน 180  คน 

3.1.2 จัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง  
 3.2 เชิงคณุภาพ 
  3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
  3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
  3.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 
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4. กจิกรรมและการดาํเนนิงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดประชุมประจําเดือน ผู้บรหิาร
การศกึษา จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการกลุม่/หน่วย 
จํานวน 10 คน เจ้าหน้าที่สาํนักงาน จํานวน 20 คน
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 148 คน รวมทั้งสิ้น  
จํานวน 180  คน  จํานวน 6 ครั้ง 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 แจ้งกําหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
1.2 แจ้งบุคลากรในสํานักงาน เพ่ือจัดทําและส่ง
วาระการประชุม 
1.3 ประสานเรื่องสถานท่ีประชุม อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
1.4 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
1.5 ดําเนินการประชุม (ตามกําหนดการ) 
 
1.6 รายงานการประชุม  

 
 
 
 
 
 
ก่อนการประชุม 5 วัน 
ก่อนจัดทําระเบียบวาระการประชุม 
5 วัน 
ก่อนการประชุม 3 วัน 
ก่อนการประชุม 3 วัน 
ต.ค.,ธ.ค. 2561, ก.พ.,เม.ย,มิ.ย., 
ส.ค 2562 
ทุกคร้ังที่มีการประชุม 

น.ส. โนรี  อีซอ 

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต   

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  37,800  บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดประชุมประจําเดือน 
ผู้บริหารการศึกษา จาํนวน 2 คน 
ผู้อํานวยการกลุม่/หน่วย จํานวน 10 คน 
เจ้าหน้าทีส่ํานักงาน จํานวน 20 คนผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 148 คน รวมทั้งสิ้น  
จํานวน 180  คน  จํานวน 6 ครั้ง 
ค่าใชจ้่าย 
1.1 ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
(180 คน × 35 บาท × 6 ครั้ง) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

37,800 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

37,800 
รวม  37,800  37,800 

 หมายเหต ุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งทีใ่ช ้

1. สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ 80 
2. สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. บัญชีลงเวลา 
2. รายงานการประชุม 
3. การสังเกต 

1. บัญชีลงเวลา 
2. รายงานการประชุม 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
  8.2 ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
  8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 
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โครงการ        อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หนว่ยงานรบัผดิชอบโครงการ   กลุ่มอํานวยการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ     นางสาวโนรี  อีซอ 
ลกัษณะโครงการ      ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ     พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
สนองกลยทุธท์ี ่      5 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทํารายงานการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน  ผูกํ้ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ1 คร้ัง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ   
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้เห็นถึงความสําคัญในการเพ่ิม
โอกาสให้กับขา้ราชการครูและบุคลากรในสาํนักงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังน้ัน จึงได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายในให้กับบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 และ
สถานศึกษาทกุโรงเรียน 
 

2. วตัถปุระสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกโรงเรียน/ทุก
กลุ่มในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไป
เป็นแนวทางในการรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  2. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกโรงเรียน/ทุก
กลุ่มในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  สามารถดําเนินการพัฒนางาน ปฏิบัติงาน
ตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุก

โรงเรียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํ้านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกกลุ่ม จํานวน 180 คน 

3.2 เชิงคณุภาพ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกโรงเรียน ทุกกลุม่ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีแนวทางและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน แก่ผู้รับผิดชอบในโรงเรียน
จํานวน 148 คน  ในสํานักงาน จํานวน 32 คน รวม 180 คน 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.6 จัดทําโครงการเสนอของบประมาณ 
1.7 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
1.8 จัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม 
1.9 ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม 
1.10 ดําเนินการจัดอบรม 
1.11 จัดทํารายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
พ.ย.2561 
พ.ย.2561 
พ.ย.2561 
พ.ย.2561 
พ.ย.2561 
ธ.ค. 2561 

น.ส.โนรี  อีซอ 
 

  

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  หอประชุมเฉลมิพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
6. งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  39,200 บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กจิกรรม/รายการ ประเภทคา่ใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 
ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
ควบคุมภายใน แก่ผู้รับผิดชอบในโรงเรียน
จํานวน 148 คน  ในสํานักงาน จํานวน 32 
คน รวม 180 คน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

180 คนx1 มือ้x35 บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 

180 คนx1 มือ้x120 บาท 
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 
 
 
 
 

12,600 
 

21,600 
5,000 

  
 
 
 
 
 

12,600 
 

21,600 
5,000 

รวม  39,200  39,200 
 หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัด วิธกีารประเมนิ เครือ่งมอืที่ใช ้

ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายใน 

- การรายงานติดตามประเมินผล 
  การควบคุมภายใน  
 

- -แบบรายงาน 
- 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
  8.1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะรวมถึงกระบวนการบริหารจัดการด้านความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างมีระบบสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  8.2 ทําให้ผู้เขา้ร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ และสร้างแผนการจัดการความเสี่ยง และควบคุม
ภายในของทุกๆ กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยู่ได้ 
  8.3 ทําให้ผู้เขา้อบรมมองเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และนําไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม 
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โครงการ      ส่งเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ   
                                          ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวสมฤดี  อยู่ดี 
ระยะเวลาดําเนินการ    มกราคม - พฤษภาคม 2562 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
สนองกลยทุธ์ที ่   5 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
พลังและมีประสิทธิภาพ  จําเป็นที่จะต้องมีการกระจายอํานาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  43  ที่กําหนดให้บุคคลย่อมมี
เสรีภาพเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใน
มาตรา  20  วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  กําหนดให้
มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือทําหน้าที่ใน
การกํากับ  ดูแลการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย นิเทศ  ติดตาม  
และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
  ดังน้ัน  เพ่ือให้การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานบริหารการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
โดยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง  จึงต้องจัดประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 
 

2. วัตถุประสงค ์
   2.1  เพ่ือรับทราบผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
   2.2  เ พ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

3. เปา้หมาย 
3.1  เชิงปรมิาณ 
       3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1  เพ่ือวางแนวทางการจัดการศึกษาและรูปแบบการนิเทศ จํานวน 2 ครั้ง/ปี  
    3.1.2 นิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 148 โรง 

3.2  เชิงคณุภาพ 
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  3.1.2 หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดทกุโรงเรียนได้รับการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดําเนินงาน 
กจิกรรม/ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

กจิกรรมที ่1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1  ร่วมกับศึกษานิเทศก์  รวม 
30 คน  จํานวน 2 ครั้ง 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1  จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
1.2  จัดทํารายงานการประชุม 
1.3  สรุปรายงานการประชุม 
1.4  จัดทําแผน/วางแผนการพัฒนาการศึกษา 
1.5  วางแผนการกํากับ  ติดตาม 
1.6  จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอ 
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

ม.ค.,พ.ค 2562 
ม.ค.,พ.ค 2562 
ม.ค.,พ.ค 2562 
ม.ค.,พ.ค 2562 
ม.ค.,พ.ค 2562 
ม.ค.,พ.ค 2562 

 

นางสาวสมฤดี อยู่ดี 
 

 
 

 

   

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
สพป.นราธิวาส เขต 1 
 

6. งบประมาณ  
6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้

จบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  19,400  บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กจิกรรม/รายการ 
ประเภทคา่ใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 
กจิกรรมที ่1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1  
ร่วมกับศึกษานิเทศก์  รวม 20 คน  จํานวน 2 ครั้ง 
1.1 ค่าตอบแทน ก.ต.ป.น.  

9 คนx 1,000 บาท x 2 ครั้ง 
1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
      20 คน X 35 บาท X 2 มื้อ 

19,000 
 
 
 
 

18,000 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 
 

1,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

19,400 
 
 
 
 

18,000 
 

1,400 

รวมงบประมาณ 18,000 1,400  19,400 
  หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมนิผล 
ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ วิธกีารประเมิน เครือ่งมอืทีใ่ช ้

1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นแบบมีส่วนร่วม
ระหว่าง ก.ต.ป.น. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์  

-การนิเทศและติดตาม 
-การประชุม 

-เครื่องมือนิเทศ  
-การเก็บข้อมูล 
-รายงานผล 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
8.1 มีข้อมลูสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 
8.2 มีแนวทางการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
8.3 มแีนวทางในการกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผลการจัดการศึกษา    
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โครงการ   พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ปีงบประมาณ 2562 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
หน่วยรับผดิชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวสมฤดี  อยู่ดี   
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2560 – มิถุนายน  2561  
สนองกลยทุธท์ี ่   5 
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-
2561) ซึ่งเน้นนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
การศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกัน   
  ในฐานะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึง
ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหน่ึงในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยดําเนินการให้ครูผู้สอนได้ข้อมูลจากผลของการนิเทศนําไปพัฒนา 
ปรับปรุงและสามารถนํามาเป็นแบบอย่างส่งผลให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ โดยเฉพาะเป็นการกํากับ ดูแลและ
ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินที่กําหนดไว้ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับโรงเรียน  ระดับกลุ่มและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวจึงได้กําหนด
โครงการน้ีขึ้น 

 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์และ

คณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือแนะนํา ส่งเสริมและสนับสนุน 
รวมถึงได้รับการช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
นักเรียน  ด้านครูและด้านการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้เกิดห้องเรียนดีมีคุณภาพ 
  2.2 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้บริหารและครูจากการพัฒนาห้องเรียนทั้ง 3 ด้านจนเกิด
เป็นห้องเรียนดีมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562  

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ 
  3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 148 โรงเรียน 
  3.1.2 ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดทุกคน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการพัฒนาทั้ง 3  ด้าน  ได้แก่  ด้านผู้เรียน   
ด้านครู และด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นห้องเรียนดีมีคุณภาพ 
            3.2.2 โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง      
  

4. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรมที ่1 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การจัดการศึกษาที่ได้แต่งต้ังขึ้น จํานวนทั้งสิ้น 40 คน
ร่วมกันนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 148 
โรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จํานวน 2 ครัง้ 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
1.1 จัดทําโครงการเสนอของบประมาณ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล      
การจัดการศึกษา 
1.3 จัดประชุมคณะคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 
1.4 ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ครั้งที่ 1 
1.5 รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 
1.6 จัดประชุมคณะคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 
1.7 ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ครั้งที่ 2 
1.8 รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
16-20  ต.ค. 2560 
20-25 ต.ค. 2560 
 
25-30 ต.ค 2560 
 
1-15 พ.ย. 2560 
 
16-30 พ.ย. 2560 
10-15 พ.ค. 2561 
 
16-30 พ.ค. 2561 
 
1-15 มิ.ย 2561 

นางสาวสมฤดี  อยู่ดี   

 

5. สถานทีด่ําเนินโครงการ 
  โรงเรียนในสังกัดและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน  28,800  บาท 
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 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กจิกรรมที ่1 คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาที่
ได้แต่งต้ังขึ้น จํานวนทั้งสิ้น 40 คน
ร่วมกันนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
จํานวน 148 โรงเรียน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง จํานวน 2 ครั้ง 
1.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการฯ 

40 คน x 120 บาท x 3 วัน x 2 ครั้ง 

 28,800 
 
 
 
 
 
 

28,800 

 
 
 
 

28,800 
 
 
 
 
 
 

28,800 
รวม  28,800  28,800 

 หมายเหตุ  ถวัจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของครูในชมรมและครผูู้สอนกลุ่มสาระต่าง 
ๆ ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
สอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  
2. ร้อยละ 90 ห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีการ
พัฒนาให้เป็นห้องเรียนดีมีคุณภาพ 

สํารวจ 
 
 
 
สํารวจ 

แบบสํารวจ 
 
 
 
แบบสํารวจ 

 

8. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
           8.1  โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

8.2  โรงเรียนและห้องเรียนได้รับการแนะนําและช่วยเหลือส่งผลให้เกิดห้องเรียนดีมีคุณภาพ       
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สว่นที ่5 
 การบรหิารแผนสูก่ารปฏิบตั ิ

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน ภายใต้งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น รายกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนดังน้ัน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมาย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
ปัจจัยความสําเร็จ และกระบวนการนําแผนสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 
 

แนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
1. งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาใช้บริหารงานและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและ
แผน จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ดังน้ี 

 1.1 งบบริหารสํานักงาน(งบงานประจํา) ใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน
มอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.2 งบตามภารกิจกลุ่ม  ใช้สําหรับการดําเนินงานตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบในระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบรรลุตามภารกิจและเป้าหมายที่กําหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้สําหรับบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน โดยผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายคํานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุดสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณการเงินและการคลัง 

 1.4 งบสํารองจ่ายในรายการที่จําเป็นเร่งด่วน ใช้สําหรับบริหารจัดการ โครงการ กิจกรรม 
ตามนโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  โดยผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง นโยบายเร่งด่วน ตัวช้ีวัดและเป้าหมายคํานึงถึงความ
คุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง 

2. งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานและเป้าหมาย
ความสําเร็จที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบระดับ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องจัดทําโครงการ/กิจกรรม กําหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อม
ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนๆ สําหรับบริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือตามวัตถุประสงค์อ่ืนของการ
จัดสรรงบประมาณในแต่รายการให้บริหารจัดการให้สอดคล้องกับเง่ือนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกําหนดตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 

การบรหิารโครงการ  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังน้ันเพ่ือให้แผนสามารถนํานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา จึงกําหนดการบริหารโครงการ ดังน้ี 
  1. กลุ่มนโยบายและแผนดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการต่อ ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะถ่ายเอกสารโครงการให้กลุ่ม/
หน่วย/ศูนย์ ที่รับผิดชอบโครงการ 
 2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ ต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ก่อนดําเนินโครงการ 
 3. กรณี ที่ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักต่างๆในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอื่นให้ดําเนินการกิจกรรมเฉพาะโดยตรง และซ้ําซ้อนกับ
กิจกรรมของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจําปี ให้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสํานักต่าง ๆ 
ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืน ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการแทน 
 4. การจัดทําโครงการทุกโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ให้จัดทําสําเนาโครงการแจ้ง
กลุ่มนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด 
 

การติดตามและรายงานผล 
เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการดําเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผล
การดําเนินงาน ดังน้ี  
  1. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของโครงการ ส่งกลุ่มนโยบายและแผนเพ่ือสรุปเสนอ
ผู้บริหารสํานักงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ภายในวันที่ 15 ของเดือน) 
  2. เมื่อดําเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอเอกสารรายงานผลโครงการทุก
โครงการต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
ภายใน 7 วัน และจัดทําสําเนาเอกสารรายงานโครงการให้กลุ่มนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด เพ่ือนําผลการ
ดําเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ สรุปรายงานผล เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
  3. รายผลการดําเนินงาน โครงการ ตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ตามแบบติดตามของแต่
หน่วยงาน  ตามระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนด 
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มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กําหนดมาตรการและแนวทางการ
เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ รวมถึงเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่จะผลักดันการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังน้ี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามปฏิทินการ
ดําเนินงานโดยเคร่งครัด 

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกรายการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2562 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายหลังให้เร่งดําเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 กันยายน  2562  

3. กําหนดจัดประชุมเพ่ือติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่  31  มีนาคม  2562  เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน

และการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือนํามาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ระยะที่ 2 ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม 2562 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและดําเนินการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบริหารงบประมาณ 
 

กระบวนการนําแผนสู่การปฏิบัติ 
1. ประชุมช้ีแจงสื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา 

และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานและผู้สนับสนุน 

พร้อมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดโครงการ/

กิจกรรมและจัดทําแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีสู่

สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ปัจจัยความสําเร็จ 
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานและการทํางานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ใช้วงจรการพัฒนา PDCA อย่างต่อเน่ือง 

3. เช่ือมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ระดับสถานศึกษา 
1. ให้สถานศึกษาทุกโรงจัดทําแผนหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เป็นไปได้เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนําสู่
การปฏิบัติตลอดปี ทุกสิ้นปีการศึกษา ตลอดจนถึงการรายงานผลการใช้แผนทุกสิ้นปีการศึกษา 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/จุดเน้นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างงานที่เป็น Best Practice อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมระบุ
เป้าหมายแนวทางการดําเนินงานพร้อมรายงานผลผลิต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และจัดเตรียมข้อมูล
ผลการดําเนินงานสําหรับรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาหรือที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือจากหน่วยงานภายนอกเป็นปัจจัยขับเคลื่อน 

3. การบริหารงบประมาณ กิจกรรม งานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องดําเนินการ
และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายหลัง
ให้เร่งดําเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน  2562 

4. สําหรับงบลงทุน ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ยกเว้นกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายหลังให้เร่ง
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันโดยเร็ว 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 
ที่ 474 /2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
          ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)  และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน 
           เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

*********************************** 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จะดําเนินการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2562   

 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การทบทวนแผนดังกล่าวข้างต้น และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1 จึงแต่งต้ังคณะทํางานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปน้ี 
 

1. คณะทํางานฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนําและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย 

1.1  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1          ประธานคณะทํางาน 
1.2  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1      คณะทํางาน 
1.3  ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม           คณะทํางาน 
1.4  นางเรวดี  รัตนะมาลา            ผู้อํานวยการกลุม่นโยบายและแผน   คณะทํางานและเลขานุการ 

 1.5  น.ส.นภาพร  ไชยณรงค์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

2. คณะทํางานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีหน้าที่ ในการตรวจสอบ 
ทบทวน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ์การพัฒนา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 

 2.1  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1       ประธานคณะทํางาน  
   2.2  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   คณะทํางาน 

2.3  ประธานกลุ่มอําเภอเมือง1 (ลําภู-บางนาค-โคกเคียน)            คณะทาํงาน 
2.4  รองประธานกลุม่อําเภอเมือง1 (ลําภู-บางนาค-โคกเคียน)            คณะทาํงาน 
2.5  ประธานกลุ่มอําเภอเมือง 2 (กะลุวอ-กะลวุอเหนือ)   คณะทํางาน 
2.6  รองประธานกลุม่อําเภอเมอืง 2 (กะลุวอ-กะลุวอเหนือ)   คณะทํางาน 
2.7  ประธานกลุ่มอําเภอเมือง 3 (มะนังตายอ-บางปอ)   คณะทํางาน 
2.8   รองประธานกลุม่อําเภอเมือง 3 (มะนังตายอ-บางปอ)   คณะทํางาน 
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2.9   ประธานกลุ่มอําเภอย่ีงอ 1 (ลูโบะบือซา-ย่ีงอ-ละหาร)   คณะทํางาน 
2.10  รองประธานกลุม่อําเภอย่ีงอ 1 (ลูโบะบือซา-ย่ีงอ-ละหาร)   คณะทํางาน 
2.11  ประธานกลุ่มอําเภอย่ีงอ 2 (จอเบาะ-ลุโบะบายะ-ตะปอเยาะ)   คณะทํางาน 
2.12  รองประธานกลุ่มอําเภอย่ีงอ 2 (จอเบาะ-ลุโบะบายะ-ตะปอเยาะ)  คณะทํางาน 
2.13  ประธานกลุ่มอําเภอบาเจาะ 1 (บาเจาะ-ลุโบะสาวอ-กาเยาะมาตี)  คณะทํางาน 
2.14  รองประธานกลุ่มอําเภอบาเจาะ 1 (บาเจาะ-ลุโบะสาวอ-กาเยาะมาตี)  คณะทํางาน 
2.15  ประธานกลุ่มอําเภอบาเจาะ 2 (บาเระใต้-บาเระเหนือ-ปะลุกาสาเมาะ)  คณะทํางาน 
2.16  รองประธานกลุ่มอําเภอบาเจาะ 2 (บาเระใต้-บาเระเหนือ-ปะลุกาสาเมาะ) คณะทํางาน 
2.17  ประธานกลุ่มอําเภอรือเสาะ 1 (รือเสาะ-ลาโละ-รือเสาะออก)   คณะทํางาน 
2.18  รองประธานกลุ่มอําเภอรือเสาะ 1 (รือเสาะ-ลาโละ-รือเสาะออก)  คณะทํางาน 
2.19  ประธานกลุ่มอําเภอรือเสาะ 2 (บาตง-เรียง-โคกสะตอ)   คณะทํางาน 
2.20  รองประธานกลุ่มอําเภอรือเสาะ 2 (บาตง-เรียง-โคกสะตอ)   คณะทํางาน 
2.21  ประธานกลุ่มอําเภอรือเสาะ 3 (สุวารี-สามัคคี-สาวอ-รือเสาะออก)  คณะทํางาน 
2.22  รองประธานกลุ่มอําเภอรือเสาะ 3 (สุวารี-สามัคค-ีสาวอ-รือเสาะออก)  คณะทํางาน 
2.23  ประธานกลุ่มศรสีาคร (ตะมะยูง-ซากอ-ศรีสาคร-กาหลง-เชิงคีรี)  คณะทํางาน 
2.24  รองประธานกลุ่มศรีสาคร (ตะมะยูง-ซากอ-ศรีสาคร-กาหลง-เชิงคีรี)  คณะทํางาน 
2.25  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  คณะทํางาน 
2.26  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ    คณะทํางาน 
2.27  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะทํางาน 
2.28  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   คณะทํางาน 
2.29  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   คณะทํางาน 
2.30  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     คณะทํางาน 
2.31  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
         การสื่อสาร     คณะทํางาน 
2.32  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   คณะทํางาน 
2.33  ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   คณะทํางาน 
2.34  นางเรวดี  รัตนะมาลา        ผู้อํานวยการกลุม่นโยบายและแผน       คณะทํางานและเลขานุการ 
2.35  น.ส.นภาพร  ไชยณรงค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน้าที่ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดโครงการ  กิจกรรม ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น  และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร รวบรวม ข้อมูล และจัดทําเอกสารแผนให้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

 3.1  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1       ประธานคณะทํางาน  
 3.2  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1           คณะทํางาน 
 

3.3  น.ส.อามีเนาะ  มาม ุ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา      คณะทํางาน 
3.4  นายอุดม  ยอดจันทร ์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ     คณะทํางาน 
3.5  น.ส.ทองกร  เตชปัญโย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    คณะทํางาน 
3.6  นางอุบลรตัน์  สนิท             ผู้อํานวยการกลุม่บรหิารงานการเงินและสนิทรัพย์     คณะทํางาน 
3.7  นางวาสนา  เทพโซะ           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  คณะทํางาน 
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3.8  นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
                                           ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะทํางาน 
3.9  น.ส.เรวดี  เสนแก้ว             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและ                                     
                                           บุคลากรทางการศึกษา       คณะทํางาน 
3.10 นายชาญวิทย์  รังเสาร์        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  คณะทํางาน 
3.11  น.ส.รอบียะห์  มะอับดง  นักวิชาการศึกษา       คณะทํางาน 
3.12  น.ส.พรรณพิทชญาภรย์  ขุนจันทร์      ศึกษานิเทศก์       คณะทํางาน  
3.13  น.ส.ปุญญาดา  ศรีสวุรรณ นักวิชาการศึกษา       คณะทํางาน 
3.14  นางณชิกมล  คุ้มครอง นักจัดการงานท่ัวไป       คณะทํางาน 
3.15  น.ส.โนร์อารัฟ  เจะโก๊ะ นักวิชาการพัสดุ       คณะทํางาน 
3.16  น.ส.ฐิฏิมาธ์  พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                   คณะทํางาน 

3.17  น.ส.ณฐักฤตา  โอชาอัมพวัน นักทรัพยากรบุคคล                  คณะทํางาน 
3.18  นางวาสนา  อุดมสุข นักทรัพยากรบุคคล                    คณะทํางาน 
3.19  น.ส.ดารุณี  สินแสงวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       คณะทํางาน 
3.20  นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ ศึกษานิเทศก์                   คณะทํางาน 

 3.21  นางสาวนะดา ศศิรพา ศึกษานิเทศก์                                       คณะทํางาน 
3.22  นางสาวอรสุธี คงมา ศึกษานิเทศก์                   คณะทํางาน 
3.23  นางสาวนิฤมลมาตย์ คงคากุล ศึกษานิเทศก์                   คณะทํางาน 
3.24  นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง ศึกษานิเทศก์                   คณะทํางาน 
3.25  นายนิอับดุลรอมัน มหุะ ศึกษานิเทศก์                   คณะทํางาน 
3.26  นางสาวปราณีต  ทองหนัก ศึกษานิเทศก์                  คณะทํางาน 
3.27  นางสาวสมฤดี  อยู่ดี ศึกษานิเทศก์       คณะทํางาน 
3.28 นางศิรประภา  เซ้งเถียร ศึกษานิเทศก์       คณะทํางาน 
3.29  นายประกิจ  ช่วยเรือง ศึกษานิเทศก์       คณะทํางาน  
3.30 นางสาวดรุณี  จันทร์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล                  คณะทํางาน 
3.31  น.ส.ฮาดีบะห์  อาหามะ พนักงานราชการ                  คณะทํางาน 
3.32  นางวนิดา  ภัทราธิกุล พนักงานราชการ       คณะทํางาน 
3.33  นางเรวดี  รัตนะมาลา        ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทํางานและเลขานุการ 
3.34  น.ส.นภาพร  ไชยณรงค์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  25    กันยายน 2561 
 
 
 

(นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 
ที่   506   /2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

*********************************** 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และนโยบายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2562   

 

  ดังน้ัน เพ่ือให้ดําเนินการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1 จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจําปี พ.ศ. 2562   ประกอบด้วย 
 

 1.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1       ประธานคณะกรรมการ  
2.  รอง ผอ.สพป.นธ.1               รองประธานคณะกรรมการ 
3.  น.ส.อามีเนาะ  มาม ุ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา      คณะกรรมการ 
4.  นายอุดม  ยอดจันทร์ ผอ. กลุ่มอํานวยการ                คณะกรรมการ 
5.  น.ส.ทองกร  เตชปัญโย ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล                คณะกรรมการ 
6.  นางอุบลรัตน์  สนิท ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       คณะกรรมการ 
7.  น.ส.รอบียะห์  มะอับดง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     คณะกรรมการ 
8.  นางวาสนา  เทพโซะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน           คณะกรรมการ 
9.  นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชียร   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT     คณะกรรมการ 
10.  น.ส.เรวดี  เสนแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและ 
                                     บุคลากรทางการศึกษา     คณะกรรมการ 
11. นายชาญวิทย์  รังเสาร์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กฎหมายและคดี      คณะกรรมการ 
12.  นางเรวดี  รัตนะมาลา ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน                 คณะกรรมการและเลขานุการ 
13.  น.ส.นภาพร  ไชยณรงค ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 30  ตุลาคม  2561 
 
 
 

(นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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แบบรายงานผลการดาํเนนิงานโครงการ 
งบประมาณ   ตามแผน  สพฐ     ตามแผน สพป.      อืน่ๆ 

 

1.  ชือ่โครงการ  ................................................................................................................................................ 
2.  วตัถุประสงค ์  

............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
3.  กิจกรรมทีด่ําเนนิการ (ทําอะไร,อย่างไร,กับใคร,จํานวนเท่าไหร่) 

............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
4.  ผลการดําเนินงาน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
5. แนบภาพถา่ยแลว้ จํานวน.............ภาพ    ทาง   แผ่น CD    E-mail : dmc.nara1@gmail.com 
 

 
ลงชื่อ.................................................... 
     (....................................................) 

ผูร้ายงาน 
 

 
ลงชื่อ.................................................... 
     (....................................................) 

ผูอ้ํานวยการกลุม่....................................... 
 

 
ลงชื่อ.................................................... 
     (....................................................) 

    รอง ผอ.สพป.นราธวิาส  เขต 1 

 
ลงชื่อ.................................................... 
     (....................................................) 

      ผอ.สพป.นราธวิาส  เขต 1 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุม่นโยบายและแผน 

สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 
โทร. 0 7353 2300  โทรสาร 0 7353 2154 

www.narathiwat1.go.th 
 


