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ประวัตคิวามเปนมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กลาวถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานไววา การศึกษาตองจัดใหบุคคล 
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถ
พึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา ข้ัน
พื้นฐานเปนพิเศษ โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 - 2563) ไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตอประชากรวัยเรียนให
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ รวม ๘ อําเภอ จํานวน
โรงเรียน 25 โรงเรียน  ใหสามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนใหเปนคนดี มี
คุณธรรม เปนคนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเนนและเปาหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และความตองการของชุมชนและของประชาชน
จังหวัดบึงกาฬ บริหารจัดการในรูปแบบองคคณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

 
ภารกิจขององคกร 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับมั ธยมศึกษา เพื่ อ ให เปน ไปตามพระราชบัญญั ติระ เ บียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓  และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน 

๒. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  
 ๓. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๖. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ     
จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
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๘. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ๙. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑๐. ประสาน สงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
 
ตารางท่ี 1 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง 

1 ดร.สุรสิทธิ์  สิทธิอมร 
ผูอํานวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหนาท่ี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
– ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

2 ดร.สาสนลิขิตชัย พลไธสง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ – 
ปจจุบัน 

 

สถานทีต่ั้งสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาบงึกาฬ 
                 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ต้ังอยูเลขท่ี 211 หมูท่ี 1 ตําบลบึงกาฬ  
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย 38๐๐๐ 

 โทรศัพท    : ๐๔๒-๐๘๘๒๘๐       โทรสาร      : - 
Web site   : www.sesaobk.go.th e-mail      : Info@sesaobk.go.th 
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ตารางท่ี 2 พื้นท่ีใหบริการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ               
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. ประชากร 

บึงกาฬ ๘ ๕๓ ๖๑7 110,987 12 40 417,677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  
 

 จังหวัดบึงกาฬ แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 53 ตําบล 615 หมูบาน 110,987 หลังคา
เรือน มีเทศบาล 12 แหง และ อบต. 40 แหง ประชากรท้ังส้ิน 417,677 คน 
 
แผนภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

 
แผนภาพท่ี 2 แผนท่ีโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ 
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ตารางท่ี 3 ขอมูลบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ตําแหนง 
กรอบ

อัตรากําลัง 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

ขาด/
เกิน 

    

1.ผูอํานวยการ 1 1 ๐ 
2.รองผูอํานวยการ 2 2 ๐ 
3.ศึกษานิเทศก 8 0 -๘ 
4. บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)    
      - กลุมอํานวยการ - 0 ๐ 
      - กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย - 0 ๐ 
      - กลุมบริหารงานบุคคล - ๐ ๐ 
      - กลุมนโยบายและแผน - 0 ๐ 
      - กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา - ๐ ๐ 

 - หนวยตรวจสอบภายใน - 0 ๐ 
      - กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 0 ๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑ 3 -๘ 
5. ลูกจางประจํา - 0 ๐ 
6. พนักงานราชการ 5 5 ๐ 
7. ลูกจางช่ัวคราว - 3 ๐ 
8. ครูธุรการ (ชวยราชการ) - 0 ๐ 
๙. กลุมบริหารงานบุคคล (ชวยราชการ) - ๒ ๐ 
๑๐. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (ชวยราชการ) - ๒ ๐ 

 
ขอมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ โรงเรียน ผูอํานวยการ 
รอง

ผูอํานวยการ 
ครูผูชวย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวมครู 

1 
หนองยองพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก 

1 1 3 10 3 6 0 24 

2 ศรีสําราญวิทยาคม 0 0 2 7 3 0 0 12 

3 ภูทอกวิทยา 1 0 0 7 1 3 0 12 

4 ประชานิมิตพิทยานุกูล 1 1 3 2 1 5 0 13 

5 โสกกามวิทยา 1 0 1 4 2 6 1 15 

6 ศรีวิไลวิทยา 1 2 9 51 17 23 0 103 

7 โซพิสัยพิทยาคม 1 4 6 45 9 17 0 82 

8 โพนทองประชาสรรค 1 0 3 7 0 6 0 1๗ 

9 นาสวรรคพทิยาคม 1 1 2 9 3 10 0 26 

10 หนองห้ิงพิทยา 1 1 0 8 1 12 0 23 

11 
เหลาคามพิทยาคม   
รัชมังคลาภิเษก 

1 1 1 16 1 7 0 27 

12 เจ็ดสีวิทยาคาร 1 1 5 6 3 5 0 21 

13 บึงโขงหลงวิทยาคม 1 2 4 28 4 13 0 52 

14 เซกา 1 4 8 30 15 35 0 93 

15 ปากคาดพิทยาคม 1 4 10 40 16 19 0 90 

16 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ 1 0 1 9 4 4 0 19 

17 บุงคลานคร 1 2 - 23 4 10 0 40 

18 พรเจริญวิทยา 1 4 7 24 6 42 0 84 

19 โนนคําพิทยาคม 1 0 0 6 1 3 0 11 

20 สมสนุกพิทยาคม 1 1 5 3 1 6 0 13 

21 หนองเข็งวิทยาคม 1 0 2 7 3 3 0 16 

22 หนองหัวชางวิทยา 1 0 0 4 8 4 0 17 

23 บึงกาฬ 1 4 7 68 20 37 1 138 

24 ทาดอดคําวิทยาคม 1 0 4 3 0 2 0 10 

25 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1 1 3 13 5 6 0 29 
รวมทั้งสิ้น ๒๔ ๓๔ ๘๒ ๔๓๓ ๑๓๓ ๒๘๓ ๒ ๙๙๕ 

ขอมูลระบบ DMC  ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 
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ตารางท่ี 5 ขอมูลสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 2564 

ขนาดโรงเรียน จํานวน รอยละ 

ขนาดเล็ก ๑ - 359  คน 11 44.๐๐ 
ขนาดกลาง 360 - 1,079 คน  ๗ 2๘.๐๐ 
ขนาดใหญ 1,080 - 1,679   คน 1 4.๐๐ 
ขนาดใหญพิเศษ 1,680  คน  ข้ึนไป   ๖ 2๔.๐๐ 

รวม ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
      ขอมูลระบบ DMC  ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 

 

ตารางท่ี 6 ขอมูลครู นักเรียนและหองเรียน ปการศึกษา 2564  
   

ระดับชั้น ระดับชั้น รวม นร. 

ม.ตน 
รวม นร. 

ม.ปลาย 

รวม นร.

ทั้งสิ้น 

หองเรีย

น ม.ตน 

หองเรีย

น ม.

ปลาย 

รวม

หองเรีย

น 

ครู 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

3,910 3,769 3,655 3,090 2,811 2,470 11,335 8,371 19,705 315 420 555 9๙๕ 

ขอมูลระบบ DMC  ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 
 

แผนภาพท่ี 3 อัตราสวน ครู : นักเรียน  
               

 

แผนภาพท่ี 4 อัตราสวน หองเรียน : นักเรียน  
 

 

 

0% 50% 100%

เฉลี่ย 1:2๐

อัตราสวน ครู  : นักเรียน

อัตราสวนครู:นักเรียน

0% 50% 100%

เฉลี่ย 1:๓๖

อัตราสวน หองเรียน : นักเรียน

อัตราสวนหองเรียน:
นักเรียน
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ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 

กลุมสาระ ระดับ 

ประเทศ 

คะแนนเฉลีย่ 

2561 2562 2563 ผลตาง +/- 

1. ภาษาไทย 54.29 52.86 53.91 51.92 - 1.99 

2. คณิตศาสตร 25.46 28.01 24.49 21.74 - 2.75 

3. วิทยาศาสตร 29.89 35.19 29.44 28.47 - 0.97 

4. สังคมศึกษา - - - - - 

5. ภาษาอังกฤษ 34.38 27.99 30.92 29.44 - 1.48 

 เฉลี่ย 5 กลุมสาระ 36.01 36.01 34.69 32.89 - 1.8 
  

 จากตารางท่ี 7 ผลการประเมิน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉล่ียระดับเขตปการศึกษา 2562 ไมมีกลุมสาระ
ท่ีไดคาคะแนนสูงข้ึนรอยละ 5 
 

ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

กลุมสาระ 

 

ระดับ 

ประเทศ 

คะแนนเฉลีย่ 

2561 2562 2563 ผลตาง +/- 

1.ภาษาไทย 44.36 43.79 39.83 39.01 - 0.82 

2.คณิตศาสตร 26.04 25.46 20.80 19.82 - 0.98 

3.วิทยาศาสตร 32.68 28.54 27.32 28.70 + 1.38 

4.สังคมศึกษา 35.93 33.34 33.68 33.71 + 0.03 

5.ภาษาอังกฤษ 29.94 27.27 24.98 22.93 - 2.05 

 เฉลี่ย 5 กลุมสาระ 33.79 31.68 29.32 28.83 - 0.48 
 

 จากตารางท่ี 8 ผลการประเมิน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
ระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉล่ียระดับเขต ปการศึกษา 2562 มีกลุมสาระท่ี
ได  คาคะแนนสูงข้ึนรอยละ 5 ไดแก กลุมสาระวิทยาศาสตร เปนตน 
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563  
 

ระดับคุณภาพ จํานวนสถานศึกษา รอยละ 

ดี 7 28 

ดีเลิศ 17 68 

ยอดเยี่ยม 1 4 

รวม 25 100 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดไดรับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับคุณภาพดี จํานวน  7  แหง คิดเปน    
รอยละ  28  ระดับคุณภาพดีเลิศ จํานวน  17  แหง คิดเปนรอยละ  68  และระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จํานวน    
แหง  4  คิดเปนรอยละ  4  ตามลําดับ 
 
 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ 4  
 

การประเมิน จํานวนสถานศึกษา รอยละ 

ไดรับประเมิน 12 48 

ยังไมรับการประเมิน 13 52 

รวม 25 100 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  เขา
รับการประเมิน จํานวน   12   โรงเรียน  คิดเปนรอยละ   48   โรงเรียนท่ียังไมไดรับการประเมิน จํานวน 13 
โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  52  ตามลําดับ 
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แผนภาพท่ี 5 ขอมูลการเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน ม.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี 11 การเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน ม.6 ปการศึกษา 2563 

ประเภท จํานวน รอยละ 
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 1,737 71.5๐ 
ศึกษาตอในสถาบันอาชีวศึกษา 246 10.1๐ 
ศึกษาตอในสถาบันทหาร พยาบาล 15 0.6๐ 
ศึกษาตอในสถาบันอ่ืน ๆ 227 9.3๐ 
คาขาย ธุรกิจ งานบริการ 30 1.2๐ 
ภาคการเกษตร 20 0.8๐ 
ภาคอุตสาหกรรม 60 2.5๐ 
รับจางท่ัวไป 91 3.7๐ 
ไมประกอบอาชีพ และไมศึกษาตอ 4 0.2๐ 

รวม 2,430 ๑๐๐.๐ 

                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

   

 

 โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเรงดวนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา 
 โรงเรียนในโครงการขับเคล่ือนภารกิจเร งด วนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา (ในกรอบ 11 นโยบาย) ใหเกิดผลเปนรูปธรรม มีโรงเรียน
ในโครงการ ดังนี้  

ตารางท่ี 12 จํานวนโรงเรียนในโครงการขับเคล่ือนภารกิจเรงดวนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีวาการ 
                 กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี โครงการ จํานวนโรงเรียน รอยละ 
1 ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู  ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
2 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา  ๕ ๒๐.๐๐ 
3 การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ  ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
4 ศตวรรษท่ี 21  ๑๐ ๔๐.๐๐ 
5 ทวิภาคี-ทวิศึกษา ๔ ๑๖.๐๐ 
6 โรงเรียนประชารัฐ  ๔ ๑๖.๐๐ 
7 เศรษฐกิจพอเพียง ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
8 วิถีพุทธ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
9 หองเรียนพิเศษ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

10 สุจริต ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
                                                                 หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
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1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ป โดยกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

เปาหมาย 
๑. ความม่ันคง 
    ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง 

    ๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยท่ี
เขมแข็ง เปนศูนยกลางและท่ียืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปนกลไกท่ีนําไปสู
การบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    ๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมี
ความ เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

     ๑.๔ ประซาซนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีท่ีอยู
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

     ๑.๕ ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา  
๒. ความม่ังค่ัง 
     ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม

รายไดสูง ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียม
กันมากข้ึน 

     ๒.๒ เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายได ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญ ของการเช่ือมโยง 
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญใบระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
               ๒.๓ ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุน
ทาง ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
 
 

สวนที่ 2 กรอบยุทธศาสตรนโยบาย ป 2565 
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๓. ความยั่งยืน 
     ๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึน

อยาง ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

     ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพ
ดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

    ๓.๓ ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค 
๑.  เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท 
๒. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม 
๓.  เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ 
๔. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 
 

๒. กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒5๖1 - ๒๕80) มี ๖ ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางความม่ันคง 
         ยุทธศาสตร ท่ี ๑.๓ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายกึ่งทะเล  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน 
         ยุทธศาสตรท่ี ๒.๔ การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา  
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน 
         ยุทธศาสตรท่ี ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ                  
         ยุทธศาสตรท่ี ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
         ยุทธศาสตรที ๓.๓ การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
         ยุทธศาสตรท่ี ๔.๑ การสรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
         ยุทธศาสตรท่ี 5.๑ การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         ยุทธศาสตรท่ี ๖.๑ การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาด  
ท่ีเหมาะสม 
         ยุทธศาสตรท่ี ๖.๔ การตอดานการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
         ยุทธศาสตรท่ี ๖.๔ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแตละดานไดนํารางยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนฉบับท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา จัดทําข้ึน รวมท้ัง
รายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดองมาประกอบการจัดทําแผนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศจะกอใหเกิดประโยชนในภาพรวมของ
ประเทศสรุปไดดังนี ้
 1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใชประโยชนอยางสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
 2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐท่ีเหมาะสม มีโอกาสในการสรางอาชีพและไดรับความเปนธรรมใน      
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 
 3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังลดอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 แผนการปฏิรูปประเทศ มีประเด็นขับเคล่ือนการปฏิรูปท่ีสําคัญ โดยสรุปใน ๖ มิติ ดังนี้ 
 ๑. การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. การสรางสังคมและชุมชนท่ีเขมแข็ง 
 4. การฟนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5. การสรางประสิทธิภาพและความโปรงใสในกระบวนการ 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕64) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใหสามารถบรรลุผลตาม
เปาหมายการพัฒนาระยะยาวท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมุงหวังใหแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 
2566 – 2570) ทําหนาท่ีเปนกลไกในการช้ีประเด็นท่ีมีลําดับความสําคัญสูงตอการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ปและเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ เพื่อขับเคล่ือนสูความ
เจริญเติบโตท่ีทุกภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน โดย  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดกําหนด
ทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 
 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี
ควบคูกับการใชเงื่อนไข 2 ประการเพื่อกํากับการกําหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในสวนตาง ๆ ไดแก
เงื่อนไขความรูโดยการใชองคความรูทางวิชาการท่ีรอบดาน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน
ของประชาชนและความเปนธรรมในทุกมิติของสังคม 
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 2) แนวคิด Resilience ซึ่งเปนแนวคิดท่ีมุงเนนการลดความเปราะบางตอความเปล่ียนแปลงอัน
ประกอบดวยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ไดแก (1) การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤติ ใหสามารถยืนหยัดและตานทานความยากลําบาก รวมถึงฟนคืน
กลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทาง
การพัฒนาใหสอดรับกับความเปล่ียนแปลง พรอมกระจายความเส่ียงและปรับตัวอยางเทาทันเพื่อแสวงหา
ประโยชนจากส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (3) การเปล่ียนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง
การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐานใหสอดรับกับความเปล่ียนแปลง 
 3) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของแนวคิด “ไมท้ิงใคร
ไวขางหลัง” โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนทุกกลุม ท้ังในมิติของการมีปจจัยท่ีจําเปน
สําหรับการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐานท่ีเพียงพอ การมีสภาพแวดลอมท่ีดี การมีปจจัยสนับสนุนใหมีสุขภาพท่ี
สมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ การมีโอกาสท่ีจะใชศักยภาพของตนในการสรางความเปนอยูท่ีดี รวมถึง
การมุงสงตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป 
 4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคูกัน ไดแก
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขมแข็งของ
ประเทศอันประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกบัการใช
ประโยชนจากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อผลักดัน
ใหประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสามารถกระจายรายได โอกาส และความมั่งค่ัง
ไดอยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
1. การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญใหสูงข้ึน และสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและ

สังคมยุคใหม และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เช่ือมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซ

มูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและ

นวัตกรรม 

2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ

โลกยุคใหม ท้ังทักษะในดานความรูทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

เตรียมพรอมกําลังคนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอื้อตอการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพสูงข้ึน รวมท้ังพัฒนาหลักประกัน

และความคุมครองทางสังคมเพื่อสงเสริมความมั่นคงในชีวิต 

3. การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหล่ือมลํ้าท้ังในเชิงรายไดความมั่งค่ัง 

และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาสใน

การเล่ือนช้ันทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
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4. การเปล่ียนผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค

ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไขปญหามลพิษสําคัญ

ดวยวิธีการท่ียั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ํา และลดการปลอยกาซเรือนกระจก

เพื่อมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 

5. การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต

บริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกลไก

ทางสถาบันท่ีเอื้อตอการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของ

ภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยาง

ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายรวม  
     เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบดวย 
1)  การปรับโครงสราง การผลิตสูเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม 
2)  การพัฒนาคนสําหรับ โลกยุคใหม 
3)  การมุงสูสังคมแหง โอกาสและความ เปนธรรม 
4)  การเปล่ียนผานไปสู ความยั่งยืน 
5)  การเสริมสราง ความสามารถของ ประเทศในการรับมือ กับการเปล่ียนแปลง และ

ความเส่ียงภายใต บริบทโลกใหม 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน               

๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความ สมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนา
ให มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
ควบคูกับการ พัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตสํานึกท่ีดีตอสังคม สวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัว
ท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี สถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ี รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคม
สําคัญ ในการขับเคล่ือนการพฒันาประเทศ  

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อปรับเปล่ียนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
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๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด  
๒.1 เปาหมายการพัฒนา 

 ๒.๑.๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน  
 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน  
 ๒.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู  
          ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

๒.๒ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 

           ตัวช้ีวัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มข้ึน 

เปาหมาย ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน 
๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
      ตัวช้ีวัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ ๙๐  
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มข้ึน  
      ตัวช้ีวัด ๒ คะแนน IQ เฉล่ียไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ๓ เด็กรอยละ ๗๐  
       มี คะแนน EQ ไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน    

 เปาหมาย ๓ คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู ดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 

 ตัวช้ีวัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมตํ่ากวา ๕๐๐   
           ตัวช้ีวัด ๓.๒ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มข้ึน  
            ตัวช้ีวัด ๓.๓ การอานของคนไทยเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๘๕  
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 

๓.๑.๒ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให 
ปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 

๓.๒  พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  
       3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  

                    ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด 
สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

๑) ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลองกับ 
พัฒนาการของสมองแตละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดาน
วิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ 

๒) สนับสมุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอื้อตอการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ  
การทํางานรวมกันเปน กลุม การวางแผนชีวิต 
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๓) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะ
อาชีพ ใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
๓.๓.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา 

และ สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะ ทางวิชาชีพใหเช่ือมโยงกับพัฒนาการของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 

๓.๓.2 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูง ใจให สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมศัีกยภาพ  
เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพี่เล้ียงให
รวมวางแผนการ จัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 

๓.๓.3 จัดทําส่ือการเรียนรูท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ 

ส่ือสาร เคล่ือนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใช

มาตรการทางภาษีจูงใจให ภาคเอกชน ผลิตหนังสือ ส่ือการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

           ๓.๓.4 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการ
จัดการความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

           ๓.3.5 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
   ๓.3.6 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ

เขาถึงได รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นท่ี  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ใหความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดาน การศึกษาและ สาธารณสุขรวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่ง เปนการ
ดําเนินงานตอเนื่อง จากท่ี ไดขับเคล่ือนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑2 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ การใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาสทาง เศรษฐกิจ 

๑. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง  

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
               เปาหมายท่ี ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  

    ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเทากับรอยละ 
๙๐ โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นท่ี   
              ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับช้ันผานเกณฑคะแนนรอยละ 
๕๐ มีจํานวน เพิ่มข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นท่ี และภูมิภาคลดลง  
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๓. แนวทางการพัฒนา  
              ๓.1 การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดตํ่าสุดใหสามารถเขาถึง 
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในดานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การไดรับขยายการคุมครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝมือเพื่อ ประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย 
                      ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน ท่ีดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพ รางกายการดูแลนักเรียน
ยากจนท่ีอาศัยในพื้นท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมต้ังแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การ ปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนของ สพฐ. ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมให เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน  
                ๓.๒ การกระจายการให บริการภาครัฐท้ังดานการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
ให ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 ๓.๒.๑ สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน  

มาก ข้ึนระหวางพื้นท่ี โดย  

๑) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท้ังมาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพท่ีชัดเจนเพิ่ม

โอกาสในการพัฒนาครู  

๒) สรางระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ ทาง

การศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

ชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 

             ๓.๒.๔ สงเสริมใหประชากรกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการผูสูงอายุ 
และ ผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียมพรอมท้ัง 
สงเสริมบทบาท ของกลุมขางตนในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา ประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเด็นทาทายท่ีตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบ บริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม  

๑. วัตถุประสงค 
     บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน  
๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
    เปาหมายที่ ๓ สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

และระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพ
แหลงนํ้าสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน 
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               ตัวช้ีวัด ๓.๑ สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชน 
ไมนอยกวารอยละ ๗๕ สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30 
และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง  

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๓.1 แกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศขยะน้ําเสีย

และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมหรือเมืองสีเขียวเพื่อ
สรางคุณภาพ ส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

๓.๓.2 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อ
การคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพี่อใหเกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพี่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและยั่งยืน   
            ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสนัติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณ
บนพื้นฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการเตรียมการรับมือ
กับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 
20 ปขางหนา 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมท้ัง ปองกันปญหาภัย

คุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการ บริหาร จัดการดาน

ความมั่นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ท้ังภัยทางทหารและภัย
คุกคามอื่น ๆ 

๑.๓ เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ รักษาความสงบสุข
และผลประโยชนของชาติ  

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
เปาหมายภาพรวม คือ ผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

เปาหมายท่ี ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ  
ตัวช้ีวัด ๑ .1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพิ่มข้ึน   
ตัวช้ีวัด ๑.๒ จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริเพิ่มข้ึน  

 เปาหมายท่ี ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ รายไดครัวเรือนเฉล่ียตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี๓ จังหวัดชายแดน 
ภาคใตเพิ่มข้ึน 

เปาหมายท่ี ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับ
การรักษาผลประโยชนของชาติ 

ตัวช้ีวัด ๔.๔ จํานวนคดีท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง  
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๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
     ๓.๑.๑ สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน
การกระทํา ท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

     ๓.๑.๒ เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค 
การเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ทาง ความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึง
ความมั่นคงและ ผลประโยชนของชาติอยางแทจริง 

     ๓.๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติ
สุข แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีบนพื้นฐานความแตกตางทางอัต
ลักษณและชาติพันธุเพื่อขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมท้ัง
สรางโอกาสในการพัฒนา เศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 

๓.๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัย
คุกคาม ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

      ๓.๒.1 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปล่ียนและ
เรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ 
ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษยความมั่นคงดานไซ
เบอร ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรง และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน

สังคมไทย   

เปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง เพื่อให

เปน ปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลุ

เปาหมาย ท้ังการบริหาร จัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม 

และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดขอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง 

ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป ๒๕๗๙ 

๑. วัตถุประสงค 
    ๑.๑ เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล  
    ๑.๒ เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
    ๑.๓ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวยความ

รวดเร็ว และเปนธรรมแกประชาชน  .  
๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
    เปาหมายท่ี ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
      ตัวช้ีวัด ๓.๑ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 40 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนา

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
             ๓.๑.๑ กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาค 

และทองถ่ิน ใหชัดเจนและไมซ้ําซอน 
     ๓.๒ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             ๓.๒.๑ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
                      ๑) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชน

สาธารณะ ทัศนคติ เชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุม
ในสังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับ
การปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและ
การรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัย กลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือ
ผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                     ๒) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานท่ีทําใหเจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารง
ตําแหนงทาง การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค
ประชาสัมพันธให ประชาชน ภาคเอกชน และส่ือมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงทาง การเมืองในการใชตําแหนงหนาท่ีในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษผูไม
ปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวล จริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทําอยางจริงจัง 

                     3)  พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในกลุมประชาชน 

             ๓.5.๒ ปองกันการทุจริต 
                      1) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกันและ

แกไขปญหา การทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง 

                      2) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตให
สามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
บูรณาการ  การทํางานรวมกันอยางมกีลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 

รวมท้ังใหความสําคัญกับ การพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัย

และพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหาร

จัดการเพื่อชวยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให กาวสูเปาหมายดังกลาว 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อสรางความเขม แข็ง และยกระดับ ความสามารถดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีข้ัน 

กาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย  
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๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
    เปาหมายท่ี ๑ เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

               ตัวช้ีวัด ๑.๓ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู: ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน 

      ตัวช้ีวัด ๑.๔ จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน ๒๕ คนตอประชากร ๑๐,๐0๐ คน  
๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

                   ๓.๑.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เทคโนโลยีเพื่อผู พิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก
การดําเนินงานอยางเปน เครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชนหรือชุมชน  
             ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

         ๓.๓.๑ ดานบุคลากรวิจัย 
                ๑) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลอง

กับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร (Engineer: E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M)  

                ๒) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ 
                ๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 

 
6. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อใช

เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบ

และแนวทางการ พัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย

จุดมุงหมายท่ีสําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ

การศึกษาเพื่อการมีงานทํา และสรางงานได ภายใต บรบิทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกท่ี 

ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถ กาว

ขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนา แลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของ การพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ 

ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 

(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ ๑๕ ป

ขางหนา ดังนี ้

วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

  



 

 

23 

   

 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให เปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ 

รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือมลํ้า ภายในประเทศลดลง 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๗๙ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
๔. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  
๕. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ  
การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา

แหงชาติ  จะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไว ในแตละยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาหนวยงานท้ังระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตอง
ยึดถือเปน แนวทางในการ ดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเรจ็ใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละ พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ ดังนี้ 

๑. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคมในการ 
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตาง ๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ี
มี ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

๒. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผน ของผูปฏิบัติทุก
หนวยงาน ทุกระดับเพื่อใหการขับเคล่ือนแผน ไปสู การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรและแนว ทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ
กํากับดูแลแตละยุทธศาสตรให เกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผล
อยางเปนรูปธรรม 

๓. การปรับ เปล่ียนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเปน
การ จัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

๔. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติ เปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ 

ระบบ การจัดสรรงบประมาณประจําป ใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรและแนว ทางการพัฒนาของแผน เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนา

การศึกษาเปนไปในทิศทางและ เปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความ
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ตองการของตลาดงานและประเทศ เพื่อ การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดในชวงเวลาท่ี

กําหนด 

๕. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงาน
ใหมี ความชัดเจนในดานบทบาท หนาท่ีและการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูงระดับ
ภูมิภาคและ สถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแตละระดับ
ใหสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาค และเทาเทียม 

๖. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณชน
จะเปนกลไกในการ สรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และความรับผิดชอบตอ ผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

๗. การปฏิรูป ระบบทรัพยากรและการเงิน เพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทาง
การเงิน ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบาย
รัฐบาล 
 
๗. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๖๔) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๔๖๐ - ๒๕๖๔) โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน และสอดคลอง กับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๕๖๔) โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี ้
วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ 

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล  
๒. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
๒. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  
๓. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  
๔. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล  
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก 
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา 
๒. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

จาก การทดสอบระดับชาติ 
๓. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก  
5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ  
๖. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ ๑๔ - ๔๙ ป  
๗. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  
๘. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๔ - ๑๗ ป  
๙. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน   
๑๐. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา  
ยุทธศาสตร 
๑. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
๒. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 
๔. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. ยุทธศาสตร พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให ทุกภาคสวนมี สวนรวมในการจัด

การศึกษา 
 

8. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดําเนินงานในการจัดทําแผนและงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ พรอมท้ังขับเคล่ือนการดําเนินงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพื่อมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ 
 2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร 
 3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู  
 จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
     1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
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 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 เนื่องจาก ในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาล
จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งทําใหสังคมไทยตองปรับเปล่ียนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจําเปนตอง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการใหมีความปลอดภัยท้ังตอตัวผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco – 
System : TE S) เปนการศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังนี้ 
 “5. ดําเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปดกวาง ท่ีเปนเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE S) เปนการศึกษาท่ีเขาใจ Supply 
และตอบโจทย Demand” โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพือ่ใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 - ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเปนเลิศ เพื่อใหครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อสงตอความรู
ไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนท่ีมีคุณภาพ 
 - เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
รวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP
) ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 
 จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรู ท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
 - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
 - ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปน
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานท่ีจําเปน 
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9. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565 
  ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 25680) และแผนปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็กต้ังแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดาน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปญญา
ของมนุษยท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
ท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มี
วินัย มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบและมี
จิตสาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปน 

“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการ

ศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ

ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความ

เปนเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออก

จากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง

เทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการ

ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
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3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการ

เลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละ

ระดับ   จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน

สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน

ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน

ท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 

นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา

ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๑0. ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปาหมายระดับภาค 

 หลุดพนจากความยากจบสูเปาหมายการพึ่งตนเอง 
เปาหมาย 
 1. จํานวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม 
 2. มูลคาการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 
 3. เมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคมเพิ่มข้ึน 
 4. พื้นท่ีปาตนน้ําเพิ่มข้ึน 
 5. ปริมาณการกักเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มข้ึน 
 6. คุณภาพส่ิงแวดลอมดีข้ึน 
 
 
 



 

 

29 

   

 

ตัวช้ีวัด 
1. สัดสวนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได 
3. มูลคาการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
4. จํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยู 
5. จํานวนพื้นท่ีปาตนน้ํา 
6. สัดสวนพื้นท่ีชลประทานและพื้นท่ีรับประโยชนของระบบชลประทาน 
7. รอยละของปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

จุดเนนการพฒันา 
ข. ๑. ดานความม่ังคง  
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย (๑.๓.๓) ลงเสริมการบริหาร 
จัดการแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจางแรงงาน ตางดาวใหทํางาน
ถูกตองตามกฎหมาย จัดระเบียบพื้นท่ี รวมท้ังสวัสดิการตาง ๆ ตามเกณฑ พื้นฐานและแนวทางข้ันพื้นฐาน
ในการดูแลแรงงานขามชาติ  
 ข. ๑.๒ สนับสนุนการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด เรงรัดการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดตามแนวชายแดนท่ีเปนพื้นท่ีเสียงและในกลุมจังหวัดท่ีมีอัตราคดี ยาเสพติดสูง ไดแก 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ กลุมจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รวมถึง เสริมสรางภูมิคุมกันและใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดและ การสักลอบนําเขาสงออกสินคาผิดกฎหมาย  
 

มิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) 
ข. ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(๑.๖.๑) สนับสนุนการปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ อาทิ  

ภัยแลง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น  

ข. ๑.๔ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อจัดการปญหาการหลบหนีเขาเมืองของประชากร

จาก ประเทศเพื่อนบานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ  

ข. ๑.๕ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
ข ๒. ดานการสรางความสามารถในการแขงขันประเทศ  
มิติพื้นท่ี (Area) 

ข. ๒.๑ พัฒนาพื้นท่ีทุงกุลารองไหในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ  
 ใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการ 

ผลิตใหอยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอน การผลิต 
พรอมท้ังขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบท่ีสมาขิกกลุม ผลิตและขุมซนมีสวน
รวมในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อ
สุขภาพ และการสงออกจัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย สงเสริมตลาด สีเขียวในชุมชนและทองถ่ิน พรอมท้ัง
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สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนายสินคาผาน ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ (๒.๗.๒.๑) 

ข. ๒.๒ สงเสริมการปรับเปล่ียนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยสงเสริมการ
ปลูกพืชผัก ผลไม ไมดอกในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
รวมท้ังสงเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นท่ี 
จังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานี (๒.๗.๒.๒) 

ข. ๒.๓ สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพึ่งตนเองได นํารองในจังหวัดอํานาจเจริญ 
กาฬสินธุ และขอนแกน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือ 
สหกรณการเกษตรใหเขมแข็ง สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุนพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน 
มืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม โครงการ ๑ไร ๑ แสน และ เกษตร
แปลงใหญ สงเสริมการเรียนรูจากกลุมเกษตรท่ีประสบความสําเร็จใหเปนตนแบบ รวมท้ังสงเสริม ตลาด
สินคาเกษตรในทองถ่ิน และตลาดอิเล็กทรอนิกสอยางท่ัวถึง (๒.๗.๒.๓) 

ข. ๒.๔ พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
โดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม อาหาร
และภาค ตลอดจนการสรางเครือขายระหวางภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพื่อ
กอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร ใหเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีมีมูลคาสูงและตรงตามความตองการของตลาด (๒.๗.๒.๔) 

ข. ๒.๕ ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
ใหกาว ไปสูการเปนศูนยกลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร 
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย 
สรางนวัตกรรมเพิ่มมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑขุมชนอื่น ๆ โดยยกระดับ ผูประกอบการ 
สรางความเช่ือมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ ภาคอุตสาหกรรม และ
สงเสริมการจับคูธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ (๒.๗.๒.๕) 

ข. ๒.๖ สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินคาอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
จังหวัดขัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบานโดย เนน
อุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพื้นท่ี (๒.๗.๒.๖) 

ข. ๒.๗ เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง และตอนลาง โดยใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงานโดยสงเสริมให 

เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยีท่ี ใชงานได

งายจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ท้ังในภาคการ ผลิตชุมชนและทองถ่ิน

ใหมากข้ึน (๒.๗.๒.๗) 

ข. ๒.๘ สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี ทองเท่ียวอารยธรรมขอมในพื้นท่ี
กลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทองเท่ียววัฒนธรรมลุมน้ําโขงและสุขภาพในกลุม จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตรในจังหวัดอุดรธานี ขอนแกน กาฬสินธุ 
ทองเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเท่ียว ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย 
นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการ ทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ตอบสนอง
กลุมเปาหมาย พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว เพื่อใหสามารถ
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ทองเท่ียวไดท้ังปรวมท้ังพัฒนาเสนทางการ ทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงในลักษณะเครือขาย เพื่อกระจาย
นักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูเมืองรอง ชุมชนและทองถ่ิน (๒.๗.๒.๘) 

ข. ๒.๙ พัฒนาเสนทางเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพื่อนบาน อาทิ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมลาน
ชาง เลย - อุดรธานี - หนองบัวลําภู - หนองคาย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเรง พัฒนา
เสนทางการทองเท่ียวแบบเช่ือมโยงพื้นท่ี และเช่ือมโยง กิจกรรมการทองเท่ียวระหวาง ภาคเอกชนกับชุมชน
และทองถ่ิน ท้ังในประเทศและประเทศเพื่อนบานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว (๒.๗.๒.๙) 

ข. ๒.๑๐ พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลาง การคา การลงทุนการ
บริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เช่ือมโยงกับระบบ
โครงสรางพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยงระหวางภาคเรงรัดพัฒนาระบบขนสง  พรอมท้ังสงเสริมระบบขนสง
สาธารณะในเมืองใหเช่ือมโยงระหวาง เมืองและระบบขนสงอื่น และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

ข. ๒.๑๑ พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิ เมืองหนองคาย
และบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมือง
นครพนม เมืองบึงกาฬ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการนํารองท่ีใชแนวทางการ จัดรูปท่ีดินการผังเมือง
ควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ข. ๒.๑๒ พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร ใหเปนประตู และศูนยการคา การ
ทองเท่ียว และการลงทุน เช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวสูทาเรือน้ําลึกดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสงเสริมและอํานวย ความสะดวก
การลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ใหสิทธิประโยชนในระดับ เหมาะสมเพื่อจูงใจใหเกิด
การลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ในพื้นท่ี พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ดานชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนใหสามารถรองรับ การพัฒนา และกําหนดการใชประโยชนพื้นท่ีเพื่อ
รองรับกิจกรรมเปาหมายและกิจกรรมท่ี เกี่ยวของ สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดสอม และสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนา
มีสวนรวม และไดรับประโยชนจากการพัฒนา บริหารจัดการดานสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง           
          ข. ๒.๑๓ พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม ใหเปนประตู และศูนยการคา การ
ทองเท่ียวและการลงทุน เช่ือมโยงสูภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูทาเรือนํ้าลึก หวุงอาง 
จังหวัดฮาติงห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต โดยสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให สิทธิประโยชนในระดับเหมาะสมเพื่อ
จูงใจใหเกิดการลงทุน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ ดานชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนใหสามารถรองรับ
การพัฒนา กําหนดการใชประโยชน พื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมเปาหมายและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ สนับสนุน
และยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี 
สงเสริม ใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวม และไดรับประโยชนจาก การ
พัฒนา บรหิารจัดการดานสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง  

ข. ๒.๑๔ พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย ใหเปนประตู และศูนยการคา การ
ทองเท่ียว และการลงทุน เช่ือมโยงสูแขวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย สงเสริม
และอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ใหสิทธิประโยชนในระดับ
เหมาะสมเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดาน ชายแดน รวมท้ังพัฒนาเมืองชายแดน
ใหสามารถรองรับการพัฒนา สนับสนุนและยกระดับ การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับ
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ส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของ พื้นท่ี สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ
เขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการพัฒนา บริหารจัดการดานสาธารณสุข แรงงาน และความ
มั่นคง 

 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๒.๑5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒.๒.๑) โดยมุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรม

เปาหมาย ดานเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับ 
ผลิตภัณฑ โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิต สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ รวมท้ังสรางนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อรองรับ อุตสาหกรรม ๔ ดาน 
(ดานยานยนต อิเล็กทรอนิกส เหล็ก ยางพาราข้ันปลาย และวัสดุกอสราง) 

ข. ๒.๑๖ สนับสนุนการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ (๒.๒.๒) ดังนี้ 
๑) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติตามแนวชายฝงแมน้ําโขง ๗ จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี) โดยพัฒนาเปนจุดหมายการทองเท่ียว แหงใหมดาน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีอัตลักษณ และการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติจากความ หลากหลายของ
ทรัพยากรการทองเท่ียวของแตละจังหวัดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเปนประตูสูการ ทองเท่ียวเช่ือมโยง
เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบานสูภูมิภาคตาง ๆ เพือ่สรางรายไดแกชุมชนผาน โครงการ OTOP Village 

๒) พัฒนาเสนทางการทองเท่ียว อาทิ ถนน ทางจักรยาน ใหมีความตอเนื่องเช่ือมโยงกันโดย นํารอง
ในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร ๓) พัฒนาการทองเท่ียวเพื่อการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร อาทิ พิพิธภัณฑไดโนเสารในจังหวัด ขอนแกน กาฬสินธุ หนองบัวลําภู 

ข. ๒.๑๗ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (๒.๒.๓) ดังนี้ 
๑) สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขาวหอมมะลิ พืชผัก 

ผลไม ไมดอก โคเนื้อ โคนม และหมอนไหม  
๒) สงเสริมการพัฒนาสายพันธุและการเล้ียงโคเนื้อไทยไปสูการผลิต เพื่อโคท่ีมีคุณภาพและมูลคา

สูง อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว เนื้อวัวสุรินทรวากิว 
๓) สงเสริมการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ีเกษตร (Agri-Map) เพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวไปทําเกษตรท่ีเหมาะสมหรือ เกษตรกรรม
ทางเลือก 

๔) เรงรัดการจัดสรรท่ีดินทํากินในเขตปฏิรูปท่ีดินใหเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากินหรือมีท่ีดินทํากิน  

ไมเพียงพอ สําหรับพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ียังไมจัดสรร จํานวน ๒.๔ ลานไร 

๕) ขับเคล่ือนเกษตรอินทรียและพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร ในจังหวัดยโสธร 
สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อใชในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ไดแก ระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตร สงเสริมและขยายผล เทคโนโลยีพลังงานเพื่อแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ไดแก โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เตาประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตร 

๖) สนับสนุนจังหวัดกาฬสินธุใหเปนโครงการนํารอง Rice City เพื่อดําเนินการใหครบวงจร  
๗) สงเสริมการปลูกและแปรรูปยางพารา ในพื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

(จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย) 
๘) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร นครราชสีมา และชัยภูมิ  
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ข. ๒.๑๘ สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สูสากล 
(๒.๓.๒) มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนและมีอัตลักษณท่ีโดดเดนเช่ือมโยงกับ 
วัฒนธรรมในพื้นท่ี ยกระดับอุตสาหกรรมส่ิงทอดวยการใชเทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑใหมี มาตรฐาน 
รวมท้ังเพิ่มชองทางการตลาดสําหรับสินคา OTOP และกิจการ SMEs โดยสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน 

ข. ๒.๑๙ สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒.๔.๑) ดังนี้ 
๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมท้ังการใหบริการดานขอมูลท่ีจําเปนแก  

นักลงทุน และการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการลงทุน และเพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนใน
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกจิพิเศษหนองคาย และ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๒) เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจและการใหบริการ ดานสังคมและความมั่นคง 
ดานทรัพยากรธรรมซาติและส่ิงแวดลอม และดานคมนาคม รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพของดานศุลกากร
พรมแดนมุกดาหาร ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดานศุลกากรหนองคาย ตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และดานศุลกากรนครพนม ตําบลอาจสามารถ 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเขต เศรษฐกิจพิเศษ ใหมี
ความสมดุลท้ังในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึงสาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และภัย สุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษา
คุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และสนับสนุนการเปนประตูเช่ือมโยงการคา  

๓) สนับสนุนการจัดระบบแรงงาน ตางดาวในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ใหสามารถเขามาทํางาน แบบไป - กลับ อยางถูก
กฎหมาย พัฒนาฝมือแรงงาน บริหารจัดการดานความมั่นคงและ จัดระบบตรวจคนเขาเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ข. ๒.๒๐ สนับสนุนการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส (๒.๕.๑) พัฒนาระบบขนสง
สาธารณะ โดยเฉพาะระบบราง ในการรองรับการขยายตัวของเมืองท่ีมีประชากรมากกวา ๑ ลานคน อาทิ 
ขอนแกน นครราชสีมา เพื่อลดความแออัดของเมืองหลัก  

ข. ๒.๒๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๒.๕.๔) 
ดังนี้  

๑) พัฒนาเมืองศูนยกลางการศึกษาในจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา มหาสารคาม และ
อุบลราชธาน ี

๒) สรางและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม เพื่อขยายการเขาถึง 

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหครอบคลุมท้ังภาค 

๓) พัฒนาเกษตรกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno-Agri) เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ใหเปน Smart Farmer และสงเสริมการทําเกษตรกรรมสมัยใหมใหเหมาะสมกับพื้นท่ี 

๔) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 
Program : ITAP) โครงการ Start Up และโครงการยกระดับโอท็อป (OTOP Upgrade) 

5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการดานแสงชินโครตรอน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
ดานอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และบริหารทางการแพทย  
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มิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) 
ข. ๒.๒๒ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (๒.๓.๑) ดังนี้ 
๑) ยกระดับแรงงานภาคอตุสาหกรรมใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดใหม อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
๒) ยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา คุณภาพ

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด สงเสริมใหมีผูสนใจเห็นความสําคัญ และประโยชนการศึกษาระดับ
วิชาชีพข้ันสูงและอาชีวศึกษา สงเสริมความรวมมือ ดานการจัดการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน และหนวยงาน ในตางประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิ 
เพื่อเปดโอกาสและสรางทางเลือกตาง ๆ ท่ีเหมาะสมใหแกผูเรียน  

๓) เรงรัดการบริหารจัดการเพื่อผลักดันแรงงานใหเขาสูระบบประกันสังคมอยางท่ัวถึง  
ข. ๒.๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาความเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน 

กับนานาประเทศ (๒.๖.๑) สงเสริมความรวมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศอาทิ ความ
รวมมืออนุภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงดานการขนสงและ
คมนาคม เพื่อกอใหเกิดผลดีตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

ข. ๒.๒๔ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อพัฒนาสนามบินขอนแกนและสนามบินบุรีรัมย 
ใหสามารถรองรับผูโดยสารไดเพิ่มข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล  

ข. ๒.๒5 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผูประกอบการทองเท่ียว จัดระเบียบและข้ึนทะเบียนมัคคุเทศก กํากับ ดูแล 

การใชแรงงานตางดาวในธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว รวมถึงอํานวยความสะดวกและรักษา
ความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว  

๒) พัฒนาการจัดเก็บขอมูลสถิติดานการทองเท่ียวของหนวยงานในภูมิภาคใหสามารถ เช่ือมโยง
ขอมูลและบูรณาการกันเพื่อประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

ข. ๒.๒๖ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาการเช่ือมตอทางหลวงแผนดินใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีตามความตองการของ ประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย  

๒) ซอมบํารุงเสนทางคมนาคมหลักของภาคท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ และ

การขนสงสินคาใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

ข. ๒.๒๗ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการใหบริการรถโดยสารสาธารณะ

พัฒนามาตรฐานการใหบริการของผูขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เขมงวด ในการตรวจสอบและ

ลงโทษผูกระทําผิดซ้ําซาก หรือความผิดรายแรงท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัย เพื่อสรางมาตรฐานการ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมภาพลักษณ ท่ีดีของประเทศ 

  ข. ๒.๒๘ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนสงสาธารณะ 
ทางน้ํา อบรมความรูใหกับผูควบคุมเรือและเจาหนาท่ีประจําเรือ ตลอดจนตรวจสอบ ความปลอดภัยของทา
เทียบเรือ  
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ข. ๓. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มิติพื้นท่ี (Area) 
ข. ๓.๑ พัฒนาระบบปองกันและควบคุมโรคเฉพาะกล่ิน แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับในพื้นท่ีเส่ียง 

อาทิ จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด อุดรธานี โดยรณรงคกระตุนการเรียนรูในการปองกัน โรคพยาธิใบไมตับ
ใหแกประชาชนท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปล่ียน พฤติกรรมและคานิยมในการบริโภค
อาหารปรุงสุก กําจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ รอบแหลงน้ําอยางถูกหลักสุขาภิบาล (๓.๖.๑.๑) 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๓.๒ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
(๓.๒.๑) ดังนี้ 

๑) สรางเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทาง
การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนา ครูผูสอน เพื่อใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และสังคมศึกษา 

 ๒) สงเสริมใหสถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารยผูสอน ตลอดจน กระบวนการ
เรียน การสอนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของภาค เพื่อ
ตอบสนองความตองการภาคการผลิต บริการ การตลาด และทันกับความกาวหนาของเทคโนโลย ี

๓) สนับสนุนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหลงสูทองถ่ิน ตามพระรา
โชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพยวรางกูร  

 

มิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) 
ข. ๓.๓ สนับสนุนการสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี (๓.๔.๑) ดังนี้ 
๑) เรงรัดและสงเสริมการบริหารจัดการดานสาธารณสุขท้ังดานการกระจายบุคลากร ทาง

การแพทย เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขอยางเทาเทียม ไมกระจุกตัวแตเฉพาะ ในเมืองสําคัญ โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ๑ 

๒) สงเสริมการปองกันรักษาโรคไมติดตอท่ีปองกันได อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิต 

โรคหัวใจ โรคเนื้องอกราย (รวมมะเร็ง) และโรคหลอดเลือดในสมอง ในกลุม จังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน  

๓) สงเสริมการรณรงคลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการต้ังครรภ โดยเฉพาะใน พื้นท่ีจังหวัด

กาฬสินธุ สกลนคร และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะใน พื้นท่ีจังหวัดขอนแกน สกลนคร และ

อุบลราชธานี  

๔) สงเสริมหนวยบริการทางการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อยางกวางขวาง เพื่อลด

ความแออัดและใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทยไดมากข้ึน  

ข. ๓.๔ สนับสนุนการสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย(๓.๕.๑)สรางความเขมแข็งใหกับ

สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ใหคนในชุมชน
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ตอสูกับปญหาชีวิต ซึ่งนําไปสูการลดปญหาการฆาตัวตาย โดยเฉพาะ ในพื้นท่ีจังหวัดเลย มุกดาหาร 

นครราชสีมา และศรีสะเกษ รวมท้ังลดปญหาการคา และการเสพยาเสพติด 

ข. ๓.๕ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสงเสริมใหบริการและถายทอดองคความรู ทาง
วิชาการท่ีเหมาะสมกับแตละชุมชน เพื่อการพัฒนาอาชีพสรางรายไดและ คุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึงสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรทางการศึกษา  

ข. ๓.๖ สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อเรงรัดการดําเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
สถานพยาบาล 
ข. ๔. ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๔.๑ สนับสนุนการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (๔.๓.๑) ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยการมีสวนรวม ของ

ชุมชน รวมท้ังแกไข ปญหาเรื่องการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการจัดบริการดานสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ  

๒) เรงสงเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการท่ีชวยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน บริการข้ึน
พื้นฐานสอดคลองและเพียงพอตอความตองการของผูสูงอายุ  

๓) ปรับปรุงสภาพแวดลอม สถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับรองรับผูสูงอายุ ในชุมชน 
 

มิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) 
ข. ๔.๒ สนับสนุนการสรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

(๔.๑.๑) ดังนี้ 
๑) สงเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาวะ 

หนี้สินในครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ และสงเสริมการออมและ
การเขาถึงแหลงเงินทุนของเกษตรกร และผูประกอบการ ตลอดจนผลักดันใหประชาชนเขาถึงสวัสดิการ
ภาครัฐอยางท่ัวถึง  

๒) สงเสริมการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการ ออกแบบโดย
คํานึงถึงการใชงานท่ีคุมคาและสะดวก ปลอดภัย เปนธรรม และท่ัวถึง สําหรับคนทุกกลุม (Universal 
Design) 

ข. ๔.๓ สนับสมุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) จัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางการพัฒนาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของ ผูสูงอายุ 

เสริมสรางสุขภาพท่ีดีชองผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุ สรางสรรคประโยชนแก
ชุมชนและสังคม สรางคุณคาทางภูมิปญญาของผูสูงอายุใหเปนท่ีประจักษและยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศสําหรับผูสูงอาย ุ
ข. ๕. ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
มิติพื้นท่ี (Area) 

ข. ๕.๑ พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง อาง
เก็บน้ํา หนอง และฝายท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถเพิ่มปริมาณ การกักเก็บในพื้นท่ี
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง ๑ และตอนลาง ๒ 
ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาค (๕.๗.๒.๑) 
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ข. ๕.๒ พัฒนาแหลงน้ําใหมในพื้นท่ีลุมแมน้ําเลย แมน้ําชี แมน้ํามูล และสรางแหลงกักเก็บ (แกม
ลิง) อางเก็บน้ํา ฝาย แหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและในพื้นท่ีการเกษตร โดยจัดหาพื้นท่ี เพื่อ
พัฒนาแหลงน้ํา พัฒนาระบบสงน้ําและการกระจายน้ําใหนําไปใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมท้ังพัฒนา
แหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม (๕.๗.๒.๒) 

ข. ๕.๓ ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นท่ีปาตนน้ําของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกําหนดและทําเครื่องหมาย แนว
เขตพื้นท่ีปาอนุรักษและพื้นท่ีปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวม ในการฟนฟู ปลูกปา 
และปองกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นท่ีปาตนน้ํา และปองกันการชะลาง พังทลายของดิน อนุรักษพื้นท่ีชุมน้ํา 
ตลอดจนสงเสริมปาชุมชน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน (๕.๗.๒.๓) 
 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๕.๔ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (๕.๒.๑) ดังนี้ 
๑) เพิ่มพื้นท่ีชลประทานโดยการจัดหาแหลงน้ําขนาดใหญ - กลาง ตามศักยภาพของลุมน้ํา 

จัดระบบการผันน้ําระหวางอางเก็บน้ําในลักษณะอาวพวง กอสรางแหลงน้ําไรนา นอกเขตชลประทาน 
กระจายแหลงน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา โดยใชศักยภาพจากแมน้ําโขง 

๒) พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการน้ําในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหมสูการปฏิบัติ  
๓) ปรับปรุงทางน้ํา ทางผันน้ํา พื้นท่ีรับน้ํานอง พื้นท่ีแกมลิง เพื่อแกไขปญหาและเตรียม ความ

พรอมในการรับมือกับปญหาอุทกภัย 
ข. ๕.๕ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม 

(๕.๔.๑) เรงรัดใหมีการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะอยางเปนระบบโดยการรณรงคสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะตามประเภท ต้ังแตตนทาง สามารถนํากลับมา
ใชไดอยางคุมคา และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

มิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) 
ข. ๕.๖ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ (๕.๑.๑) 

ดังนี้  
๑) รักษาความอุดมสมบูรณของหนาดิน และฟนฟูคุณภาพดินใหเหมาะสมตอการใชประโยชน ดาน

การเกษตร รวมถึงใชประโยชนจากท่ีดินใหถูกตองตามศักยภาพ  
๒) บริหารจัดการท่ีดินราชพัสดุซึ่งยังไมไดทําประโยชน เพื่อเพิ่มโอกาสแกเกษตรกรยากจนใหมี

ท่ีดินทํากิน 
ข. ๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (๕.๓.๑) สงเสริมงานวิจัย

พลังงาน ทดแทนตามบริบทของพื้นท่ี 
ข. ๕.๘ สนับสนุนการจัดการผลจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑) 

เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สรางเข่ือนกันคล่ืน-กันตล่ิง ขุดลอกรองน้ํา 

ข. ๖. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
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มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๖.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ (๖.๖.๑) ดังนี้ 
๑) สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของศูนยบริการ 

เบ็ดเสร็จภายในพื้นท่ีเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเปนประตูสู
เศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบาน ไดแก มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ โดยจัดใหมีชองทางการใหบริการท่ีสะดวก ทันสมัย 
เขาถึงงาย ลดข้ันตอน ระยะเวลาและการใชเอกสาร อาทิ การใหบริการดาน E-Border Pass  

 

มิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) 
ข. ๖.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการรายไดและรายจายภาครัฐ (๖.๗.๑) พัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการดานศุลกากรทาล่ี ดานศุลกากรเขียงคาน จังหวัดเลย และดานศุลกากร บึง

กาฬ จังหวัดบึงกาฬ รวมท้ังดานศุลกากรและเขตการคาชายแดนในจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย 
 

11. ยุทธศาสตรจังหวัดบึงกาฬ 
 วิสัยทัศน 
"เมืองยางพารากาวหนา เช่ือมโยงการคาอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย ตามวิถีอารยธรรมลุมน้ําโขง" 
  พันธกิจ 
 1.ปรับปรุง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ใหทันสมัย 
และสรางมูลคาเพิ่ม 
 2.ปรับโครงสรางการผลิต แปรรูป และอุตสาหกรรมยางพาราโดยใชนวัตกรรม ใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดโลก และพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬ 
 3. สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
 4. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการขนสง ส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ถนน สะพานขามแมน้ําโขง
แหงท่ี ๕ การคมนาคมระบบราง และสนามบิน ใหมีประสิทธิภาพ รองรับการคา การลงทุน และการ
ทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 
 5. เตรียมการยกระดับพื้นท่ี เปนเขตเศรษฐกิจใหม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 6. เสริมสรางความมั่นคงพื้นท่ีชายแดนดวยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และอาเซียน 
 7. ยกระดับและพัฒนาจุดผอนปรนท่ีมีศักยภาพเปนดานถาวร ใหมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคสวน 
 8. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหไดรับมาตรฐาน GAP สําหรับขาว พืชผัก และผลไม 
 9. สงเสริมและพัฒนาอาหารปลอดภัย (พืช สัตว และประมง) 
 10. ยกระดับสูเกษตรอินทรียท้ังระบบ ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา (พืช สัตว และประมง) 
เพื่อใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย 
 11. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขงใหครบวงจร และเกิดการลงทุน
ดานการทองเท่ียวของจังหวัด 
 12. ลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเทาเทียมในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานทางสังคม ยกระดับ
รายไดและคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 



 

 

39 

   

 

 13.สงเสริมดานการศึกษาสาธารณสุขและสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 14. สงเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหมีความพรอม เพื่อรองรับการ
พัฒนาจังหวัด 
  เปาประสงครวม 
 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดและรายไดตอหัวประชาชนเพิ่มข้ึน สังคมเปนสุข ภายใต
สภาพแวดลอมท่ีดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 

   

 

ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาบงึกาฬ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วิสัยทศันและแนวทางการพฒันา สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาบงึกาฬ 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาท่ีจัดทํา
นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน และเช่ือมโยงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน วิสัยทัศนและ
แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ คือ  
 

วิสัยทศัน 
 “สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของความเปนไทยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  สืบสานศาสตรพระราชา  
กาวหนาดวยนวัตกรรม  นําสูการศึกษาท่ียั่งยืนในศตวรรษท่ี 21” 
 

พนัธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพขับเคล่ืนดวยนวัตกรรมท่ีสอดคลองและรองรับตอ

การเปล่ียนแปลงของโลก 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 
4. พัฒนาเขตพื้นท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรู คูหลักธรรมาภิบาลสืบสานศาสตรพระราชา ตามหลัก

ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงค 
1. เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานตําแหนง 

และมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
4. เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียรู คูหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา

ของเศรฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 แนวคิดในการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดยใชเครือขายจัดการศึกษา 
สหวิทยาเขตและโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : SBM) ตามหลักการบริหารท่ีทันสมัย
จัดทําแผนแมบทและแผนกลยุทธ (Strategic Plan) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2559-2563 
สืบสานศาสตรพระราชาใหสอดคลองกับสภาพและบริบทของทองถ่ิน มุงวางแผนพัฒนาขับเคล่ืนดวย
นวัตกรรมนําองคกรไปสูความเปนเลิศตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) บริหารคุณภาพท้ัง
องคกรท้ังระบบ (TQM) และการมีสวนรวม การบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยอาศัยภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) กํากับติดตามโดยใช Key Performance 
Indicators (KPI) เปนเครื่องมือท่ีใชวัดผล ประเมินผลการดําเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยรวมท้ังระบบ  
 

การนํากลยุทธไปสูแนวทางการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ  

1.1 สนับสนุนสงเสริมเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาใชเทคโนโลยี นวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ 

1.2 ดําเนินการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมทุกภาคสวนทุกมิติ โดยบูรณาการและนํา
รูปแบบประชารัฐมาใชอยางเต็มศักยภาพ 

1.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําระบบการนิเทศการศึกษา (KPI) ครบวงจร
ตอเนื่องท่ีมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   2.1 สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูการเปนครูแกนนํา ครู
ตนแบบ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   2.2 สนับสนุน สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหใชวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เปนฐานในกระบวนการจัดการเรียนรู 
   2.3 เสริมสรางและปลูกจิตสํานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหนอมนําศาสตร
พระราชาสูกระบวนการจัดการเรียนรู 
   2.4 สงเสริมขวัญ และกําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความมั่นคง และ
ความกาวหนาในวิชาชีพ 
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 กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  3.1 สงเสริมใหผูเรียนทุกคนในวัยเรียนไดรับโอกาสและบริการทางการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียม 
  3.2 สงเสริมใหผูเรียนมีวินัยและจิตสาธารณะ มีความเปนพลเมืองท่ีดี ปลูกฝงและ
เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย 
  3.3 สงเสริมใหผูเรียนมีความรู ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล มีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  3.4 สงเสริมใหผูเรียนกลุมท่ีมีความสามารถพิเศษ และกลุมผูดอยโอกาส ใหไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและเครือขายความรวมมือ  
  4.1 สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาโดยการบูรณาการทุกภาคสวนทุกมิตินํา
รูปแบบประชารัฐมาใชอยางเต็มศักยภาพ 
  4.2 สนับสนุน สงเสริม การใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน มาใชใน
กระบวนการจัดการเรียนรู 
  4.3 สรางเครือขายความรวมมือการประเมินผลการบริหารองคการตามหลักธรรมาภิบาล
ท่ีมีมาตรฐานและหลากหลาย 
  4.4 สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมและใหบริการอินเทอรเน็ตในการบริหารและ
จัดการศึกษาอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  1.  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เปนรายบุคคล 

  2.  รอยละของสถานศึกษาท่ีใชนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เปนรายบุคคล 

  3.  รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   4.  รอยละของสถานศึกษา/หนวยงานท่ีจัดกรศึกษาแบบมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ  
   5.  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   6.  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และระดับประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

   7.  รอยละของสถานศึกษา/หนวยงานท่ีนําผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาพัฒนาให
มีประสิทธิภาพ 

8.  รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูการเปนแกนนํา ตนแบบตาม 
มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ 

9.  รอยละของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
10.  รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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11.  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใชวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนฐานในการ
กระบวนการจัดการเรียนรู 

12.  รอยละของครูและบุคลารกรทางศึกษาท่ีนอมนําศาสตรพระราชาสูกระบวนการจัดการ
เรียนรู 

13.  รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาวิทยฐานะในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
14.  รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาวิทยฐานะในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
15.   รอยละของผูเรียนในวัยเรียนไดรับโอกาสและบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทา 

เทียม 
  16.  รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหนวย 
17.  รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตร 
18 . รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

    19.  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ปรับปรุง 2560และหลักสูตรมาตรฐานสากล 

  20.  รอยละของผูเรียนกลุมท่ีมีความสามารถพิเศษและผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

  21.  รอยละของสถานศึกษท่ีสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาโดยการบูรณาการทุกภาค  
ทุกมิติ นํารูปแบบประชารัฐมาใช 
    22.  รอยละของแหลงเรียนรูท่ีโรงเรียนสรางเครือขายและทําขอตกลงกันกับชุมชน ทองถ่ิน และ 
ภาคเอกชน 
   23.  รอยละของการบริหารองคกรตามหลักธรรมภบิาลท่ีมีมาตรฐานและหลากหลาย 
   24. รอยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผูบริหาร ครู และผูเรียนใหสามารถสรางแพลตฟอรมการ
เรียนรูดิจิทัล 
   25.  รอยละของผูบริหาร ครู และผูเรียนท่ีสรางแพลตฟอรมการเรียนรูดิจิทัล 
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  งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 

ที ่ รายการ/ประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณ 
จํานวน
กิจกรรม 

1 
งบบริหารจัดการภายใน สพม.บึงกาฬ 
(งบประจํา) 

 
1,480,000 

 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 นโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2565 
กลยุทธ สพม.บึงกาฬ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
  

 1. ดานความปลอดภัย  1,070,000 10 

 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ฯ 

กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

940,000 8 

กลยุทธ 4 การพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรูและเครือขายความรวมมือ 

130,000 2 

 2. ดานโอกาส  95,000 11 

 2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มี
พัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

- - - 

 2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ฯ 

กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   55,000 3 

กลยุทธ 4 การพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรูและเครือขายความรวมมือ 

10,000 1 

 2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ี
อยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมใหออกจาก
ระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็ก
ออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทา
เทียมกัน 

กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

15,000 2 

    2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต ฯ 

กลยุทธ 2 พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5,000 
 

1 
 

กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

10,000 4 

สวนที่ 3 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที ่ รายการ/ประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณ 
จํานวน
กิจกรรม 

 3. ดานคุณภาพ  305,000 26 

    3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มี
ทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษ
ท่ี 21 ฯ 

 

กลยุทธ 2 พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

20,000 4 

กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

30,000 
3 
 

กลยุทธ 4 การพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรูและเครือขายความรวมมือ 

15,000 1 

    3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดาน
การอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล ฯ 

กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

20,000 2 

    3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ี
เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ ฯ 

กลยุทธ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ   

10,000 2 

กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

10,000 2 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปน
ครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ฯ 

กลยุทธ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ   

55,000 1 

กลยุทธ 2 พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

145,000 12 

 4. ดานประสิทธิภาพ  1,050,000 12 

     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปน
ฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 

กลยุทธ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ   550,000 7 

กลยุทธ 2 พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 430,000 4 

กลยุทธ 4 การพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรูและเครือขายความรวมมือ 10,000 1 

     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) 
ใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

- 

- - 

      4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-
3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมี

- 
- - 
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ที ่ รายการ/ประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณ 
จํานวน
กิจกรรม 

คุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

      4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน
สถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา
ท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

- - - 

      4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปน
ตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

กลยุทธ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ   

20,000 1 

      4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ   
กลยุทธ 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

40,000 2 

 รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,520,000 5๕ 

 รวมทั้งสิ้น 4,000,000  
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รายละเอียดงบประจําบริหารจัดการสํานักงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลําดับท่ี รายการ/กิจกรรม ปงบ 2565 

1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
 

 
1.1 คาจางลูกจางช่ัวคราว 

 

 
1.1.1 คาจางคนขับรถช่ัวคราว 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท 108,000  
1.1.2 คาจางแมบานทําความสะอาด 1 อัตรา เดือนละ 9,0000บาท 108,000  
1.1.3 คาจางเจาหนาท่ีพัสดุ 1 อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท 108,000  
1.1.4 ประกันสังคม (324,000*4%) 12,960  
รวมคาจาง  (สามแสนสามหม่ืนหกพันเการอยหกสิบบาทถวน) 336,960  
1.2 คาใชจายไปราชการ 200,000  
1.3 คาซอมแซมพาหนะและขนสง 150,000  
1.4 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 50,000  
1.5  คาวัสดุสํานักงาน 200,000  
1.6 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 250,000 

 1.8 คาปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 25,040  
รวมคาใชสอย  (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันสี่สบิบาทถวน) 675,040 

2 คาสาธารณูปโภค   
2.1  คาไฟฟา 211,000  
2.2 คาน้ําประปา 15,000  
2.3 คาโทรศัพท 18,000  
2.4 คาไปรษณีย 36,000  
2.5 คาอินเทอรเน็ต 90,000 

 2.6 คาเชาโฮสติง/โดเมน (Hosting/Domain) 48,000  
รวมคาสาธารณูปโภค   (สี่แสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน) 468,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,480,000 

 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงคารอยละงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 
    

 
 
 
 

1. นโยบายดานความปลอดภัย
1,070,000, 42 %

2. นโยบายดานโอกาส
95,000, 4 %

3. นโยบายดานคุณภาพ
305,000, 12 %

4. นโยบายดาน
ประสิทธิภาพ

1,050,000, 42 %

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

1 1.1 โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูทักษะชีวิต 
เพศวิถีศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรูสุข
ภาวะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษา 

1 4 1 1 1 1. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนรูและพัฒนา
สมรรถนะครูผูสอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต ผาน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบ
ออนไลน 
2. เพื่อนิเทศติดตามและ
ประเมินการจัดการเรียนรูเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
ลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ 
Active Learning 

1. โรงเรียนในสังกัด 
25 โรงเรียน 
2. ผูบริหารโรงเรียน 
ครู และนักเรียนใน
สังกัด  

จัดอบรม
สงเสริมการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ครูผูสอนเพศ
วิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 
ผานโปรแกรม
พัฒนาครูเพศ
วิถีแบบ
ออนไลน  

30,000 (สพฐ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล
ุมนิ

เท
ศ 

ติด
ตา

ม 
แล

ะป
ระ

เมิ
นผ

ลก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

2 - 4 

หนางบสรุปงบประมาณโครงการในแผนปฏบิัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

 1.2 โครงการขบัเคลื่อนการ
ดําเนินงานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  

1 3 1 1 4      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 1.2.1 กิจกรรมขบัเคลื่อน
การดําเนินงานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา  

1 3 1 1 4 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา 
การแพรระบาดของยาเสพตดิและ
อบายมุขในสถานศึกษา 

1. ผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน  25  คน 
2. ครทูี่รับผดิชอบงาน
ดานยาเสพติดโรงเรียน
ละ 1 คน จํานวน 25   
คน 

ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดในสถาน 
ศึกษา ประจําป 
๒๕๖5 

100,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ
มส

งเ
สร

ิมก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

 1 - 4 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

3 1.2.2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาแกนนํา 
TO BE NUMBER ONE  

1 3 1 1 3 1. เพื่อใหนักเรียนแกนนําไดรับ
การฝกและพัฒนาทักษะความ
เปนผูนําทั้งดานบริหารและบริการ  
ใหความชวยเหลือดูแลให
คําปรึกษา เปนแบบอยางที่ดีและ
ถายทอดคานิยมความเปนหน่ึง
โดยไมพึ่งยาเสพตดิใหแกเพื่อนได 
2. เพื่อใหนักเรียนแกนนําสามารถ
สรางเครือขายแกนนําเยาวชนจาก
รุนสูรุนโดยการเรียนรูจากการ
ทํางานรวมกัน 

1. นักเรียนแกนนํา
โรงเรียนละ 3 คน   
จํานวน   75   คน 
2. ครทูี่รับผดิชอบ 1 
คน  จํานวน  25  คน 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาแกนนํา 
TO BE 
NUMBER ONE  

30,000   

กล
ุมส

งเ
สร

ิมก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

 2 - 4 

4 1.2.3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการคายลูกเสือ  
เนตรนารีแกนนําตาน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

1 3 1 1 3 1. เพ่ือสงเสริม รณรงคสรางจิตสํานึก
ใหลูกเสือ เนตรนารีตระหนักถึงพิษ
ภัยและโทษของยาเสพติด นําไปสู
การปฏิบัติ การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด อบายมุข และโรค
เอดสไดอยางถูกตองทัง้ตนเองและ
ผูอ่ืนในสถานศึกษา 
2. เพ่ือสรางเสริมการทํากิจกรรม
สรางภาวะผูนํา กลา แสดงออก และ
ชวยเหลือผูอ่ืนใหหางไกลยาเสพติด 

1. อบรมลูกเสือ/เนตร
นารี แกนนําโรงเรียนใน
สังกัดจํานวน 125 คน 
2. ผูกํากับลูกเสือ/ผู
กํากับเนตรนารี  ใน
สังกัดจํานวน   25  คน    

อบรมเชิง
ปฏิบัติการคาย
ลูกเสือ เนตร
นารีแกนนําตาน 
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
ประจําป 
2565 

50,000 

      

กล
ุมส

งเ
สร

ิมก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

4 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

5  1.2.4 กิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

1 3 1 1 3 1. เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดโดยใชกิจกรรมลูกเสือ   
2. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด และเปน
แนวรวมในการปองกันแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
รวมถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ทักษะในการปองกันตนเองให
หางไกลจากยาเสพติด 

สพม.บึงกาฬ 
1. ลูกเสือ เนตรนารี 
สามัญรุนใหญ จํานวน 
100 คน  
2. คณะกรรมการและ
เจาหนาที่ จํานวน  
25 คน 
สพป.บึงกาฬ 
๑. ลูกเสือ เนตรนารี 
สามัญรุนใหญ จํานวน 
200 คน 
๒. คณะกรรมการและ
เจาหนาที่ จํานวน  
50 คน 

ประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ – 
เนตรนารีสามัญ
รุนใหญ ระดับ
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาบึง
กาฬ ประจําป 
๒๕๖5 

50,000 (อบจ.บก.)  

กลุ
มส

งเ
สริ

มก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

 3 - 4 

6 1.2.5 กิจกรรมการแขงขัน
กีฬานักเรียนตานยาเสพติด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

1 3 1 1 3 1. เพ่ือเปนการขับเคล่ือน
กระบวนการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองเด็กนักเรียนโดยใชกิจกรรม
กีฬาและการออกกําลังกาย 
แสดงออกถึงความสามารถในการเปน
ผูนํา การทํางานเปนทีม เกิดความรัก
และสามัคคี ตลอดจนสามารถ
ดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
2. เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดของนักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกัดโดยใชกิจกรรมกีฬา สงเสริม
และพัฒนาทักษะดานการกีฬา 
รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา 

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.
บึงกาฬ จํานวน 25 
โรงเรียน  
2. นักเรียนในสังกัด สพม.
บึงกาฬ จํานวน 600 คน  
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพ
ม.บึงกาฬ จํานวน 100 
คน 

แขงขันกีฬา  250,000 (อบจ.บก) 

กลุ
มส

งเ
สริ

มก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

1 - 2 
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 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 
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ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน
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าร
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ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป
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สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

7  1.2.6 กิจกรรมการแขงขัน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน   

1 3 1 1 6 1. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะทางดานวิชาการ 
ดานเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี 
นาฏศิลปไทย ศิลปะ รูคุณคาใน
ตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รักและหวงแหน
มรดกทางวัฒนธรรมของไทย 

2. เพื่อฝกซอมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ให
นักเรียนมีความรูความสามารถ 
และเกิดความมั่นใจกอนไปแขงขัน
ในระดบัชาต ิ 

3. เพื่อชี้แจงหลักเกณฑวิธีการ 
และซักซอมความเขาใจ การ
เดินทางไปเขารวมการแขงขันใน
ระดบัชาต ิ

4. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับนักเรียนที่เปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันระดบัชาต ิ

1. ผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน   39  คน  
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพ
ม.บึงกาฬ และนักเรียน 
จํานวน ๘๕0 คน 

การแขงขัน 
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ใน
สังกัด สพม.บึง
กาฬ 

400,000  

กล
ุมส

งเ
สร

ิมก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 
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บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

8 1.3 โครงการเสริมสราง
ทักษะในการปองกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
และโรคอุบตัิใหมหรืออุบัติซํ้า 

1 3 1 1 4 เพื่อใหครู นักเรียนแกนนําและ
ผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภัยรูปแบบใหมและมี
แนวทางในการเสริมสรางทักษะ
ในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม และสามารถ
นําไปขยายผลและชวยเหลือ
บุคคลอ่ืนได 

1. โรงเรียนในสังกัด  
สพม.บึงกาฬ จํานวน 
25 แหง  
2. ครูแนะแนว/ครู
ผูดูแลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
จํานวน 75 คน 

จัดอบรมครู
ผูรับผิดชอบ
และนักเรียน
แกนนํา 

40,000   

กล
ุมส

งเ
สร

ิมก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

 2 - 4 

9 1.4 โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปลูกฝงเด็ก
และเยาวชนไทย สรางวินัย
จราจร (ภายใตโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย) 

1 3 1 1 3 1. เพื่อใหความรูเก่ียวกับกฎ
จราจรและการใชรถใชถนนที่
ถูกตอง ปลูกจิตสํานึกความ
ปลอดภัยทางถนนและเสริมสราง
วินัยจราจรใหกับนักเรียนในสังกัด 
ใหเปนผูที่มีระเบียบ วินัย เคารพ
กฎจราจร 
๒. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
สวนรวมในการสงเสริมกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนความรู และมี
ความเขาใจเก่ียวกับการใชรถใช
ถนนอยางถูกตองปลอดภัย  
4. เพื่อกระตุนใหครู ผูปกครอง 
บุคคลแวดลอมนักเรียน รวมทั้ง
ผูเก่ียวของทุกภาคสวน มีสวนรวม
ในการสรางเสริมระเบียบวินัยใน
การใชรถใชถนนอยางถูกตอง
ปลอดภัย 

1. นักเรียนแกนนําใน
สถานศึกษาสังกัด สพม.
บึงกาฬ จํานวน 50 คน 
๒. ครูผูรับผดิชอบ
โครงการในโรงเรียน 
จํานวน 25 คน 
๓.  เจาหนาที่และ
วิทยากร จํานวน 10 
คน 

จัดอบรม   
20,000 

 
  

(อบจ.บก.)  

กล
ุมส

งเ
สร

ิมก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ
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 2 - 4 
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วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

10 1.5 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ 

1 4 1 1 3 1. เพื่อปรบัสภาพภูมิทัศน / ดูแล
ซอมแซมวัสดุอุปกรณให สพม.บึง
กาฬ มีสภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่สะดวกในการปฏิบัติงาน 
สวยงาม สะอาดเรียบรอย นาอยู
อาศัย รมรื่น เปนทีป่ระทับใจ
สําหรับผูมาติดตอราชการ 
๒. เพื่อเปนการรักษาทรัพยสิน
ของทางราชการ  

เจาหนาที่ บุคลากร สพ
ม.บึงกาฬ ขาราชการครู 
นักเรียน และประชาชน
ทั่วไปที่มาติดตอราชการ
ประมาณวันละ 80 คน 

1. กิจกรรม 5 
ส 
2. ปรบัปรุงภูมิ
ทัศน จัดทํา
บอรด
นิทรรศการ 
ปาย 
ประชาสัมพันธ 
งานตาง ๆ และ 
ซอมบํารุงวัสดุ
อุปกรณ สนง.  

100,000   

กล
ุมอํ

าน
วย

กา
ร 

 1 - 4 

 1. ดานความปลอดภัย        1,070,000    
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 สวนอื่น
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 2.1 โครงการการสงเสริม
นักเรียนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชน  
เขาศึกษาตอ  

2.2 3 2 2 1      

 

 

11 2.1.1 กิจกรรมการ
สงเสริมนักเรียนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
บําเพ็ญประโยชน  
เขาศึกษาตอใสถาบัน
อุดมศึกษา (โครงการเด็กดี
มีที่เรียน)  

2.2 3 2 2 1 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมที่
สมัครเขาโครงการไดรับการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาที่เขารวม
โครงการ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖5 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ใน
สังกัด สพม.บึงกาฬ  
จํานวน 25 โรงเรียน 

รับสมัครและ
คัดเลือก
นักเรียน 

5,000 (สพฐ.) 

กล
ุมส

งเ
สริ

มก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

 1 - 2 
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 สวนอื่น
ระบุ  

12 2.1.2 กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการรับนักเรียน  

2.2 3 2 2 1 1. เพื่อใหประชากรวัยเรียนทั้ง
เด็กทั่วไป ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยางเสมอภาค  เทา
เทียม และทั่วถึง 
2. เพื่อสงเสริมใหประชากรวัย
เรียนที่อยูในเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ ไดเขารับการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัด สพม.บึงกาฬ 
ทั้งในระดับ  
ม.1 และ ม.4 
3. เพื่อใหไดขอมูลการสํารวจ
สํามะโนประชากรวัยเรียน ชวง
อายุ 12-15 ป ในการจัดทํา
แผนการรับนักเรียนเขาเรียนใน
ระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 

1. ประชากรวัยเรียน
ที่มีอายุอยูในเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ 
มีโอกาสไดรับ
การศึกษาระดับ ม.๑ 
และ ม.๔ 
2. นักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 
เรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 
รอยละ 100 
3. รายงานผลการรับ
นักเรียนในสังกัด 
จํานวน 25 โรงเรียน 
4. โรงเรียนในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ จํานวน 
25 โรงเรียน สามารถ
ดําเนินการรับนักเรียน
ไดอยางมีคุณภาพ 
รอยละ 95 ขึ้นไป 

ดําเนินการรับ
นักเรียน 

5,000         

กล
ุมส

งเ
สริ

มก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

 1 - 3 
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 สวนอื่น
ระบุ  

13 2.1.3 กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการ
คัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

2.2 3 2 2 1  1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียน
ที่มีคุณสมบตัิตามเกณฑการ
ประเมิน และมีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการมีทักษะการจัดการและ
การทํางานดี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  ใหไดรับรางวัล
พระราชทาน 
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  และสามารถจัด
การศึกษาไดดีมีคุณภาพคุณภาพ  
3. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมี
ความรูความสามารถระดับมือ
อาชีพในการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

1. สถานศึกษาในสังกัด 
สพป.บึงกาฬ และ สพม.
บึงกาฬ ที่มีความพรอม
เขารับการประเมิน
คัดเลือกรางวัล
พระราชทานในระดับ
กลุมจังหวัด 
 2. นักเรียนในสังกัด 
สพป.บึงกาฬ และสพม.
บึงกาฬ เปนตัวแทนใน
ระดบัจังหวัด เขารับการ
คัดเลือกรางวัล
พระราชทานในระดับ
กลุมจังหวัด 

ดําเนินการ
คัดเลือก
นักเรียน 
สถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

10,000 (สพฐ.) 

กล
ุมส

งเ
สร

ิมก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

า 

4 

 2.2 โครงการเสริมสราง
ทรัพยากรมนุษยในศตวรรษ
ที่ 21 

2.2 3 2 2 3      
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14 2.2.1 กิจกรรมสงเสริมการ
สรางจิตสํานึกการบริหาร
จัดการขยะที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและการประกวด
โรงเรยีนตนแบบการสราง
จิตสํานึกบริหารจัดการขยะ
ในสถานศกึษา 
 

2.2 3 2 2 3 1. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาใน
สังกัดไดมีการจัดการเรียนการ
สอน การจัดทําแผนการเรยีนรู
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ 
ขยะพลาสติก การสงเสริมใหเกิด
การ “เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณ
อยางคุมคา สรางจิตสํานึก เปน
แบบอยางทีด่ีใหกับโรงเรียนและ
ชุมชนรอบขาง สามารถเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูใหกับหนวยงานหรือ
ผูที่มีความสนใจได 
2. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาใน
สังกัดไดมีสวนรวมในการผลิตสื่อ
และสรางผลงานที่ดีมีประโยชนที่
ควรแกการเผยแพรและขยายผล 
3. เพื่อเปนการปลูกฝงและสราง
ความตระหนักในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหกับนักเรียนและ
บุคลากรในสังกัด 

1. สถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 25 โรงเรียน มี
การดําเนินงานที่
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะใน
สถานศึกษาอยางเปน
รูปธรรม อยางนอย 2 
กิจกรรม 
2. สถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 25 โรงเรียน มี
การรายงานผลการ
ดําเนินงานที่เก่ียวกับ
การบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษาประจําป
อยางนอย 1 ครั้ง  

ดําเนินงานตาม
นโยบาย
สํานักงานสี
เขียว (Green 
Office) 
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2565 

10,000 (อบจ.บก.) 
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15 2.2.2 กิจกรรมแนะแนว
อาชีพและศึกษาตอสูการ
ประกอบอาชีพที่ใช 

2.2 4 2 2 1 1. เพื่อสงเสริมครูแนะแนวหรือ
ครูผูสอนแนะแนว จัดกิจกรรม
แนะแนวใหสอดคลองกับ
ศักยภาพการประเมิน
บุคลิกภาพ ความถนัด ของ
นักเรียนเขาสูแผนการเรียน
รองรับเสนทางการเรียนสู
อาชีพ 
2. เพื่อสงเสริมการจัดทําแฟม
สะสมงาน (Portfolio) ของ
นักเรียนรายบุคคล 
3. เพื่อพัฒนารายวิชาที่
สงเสริมการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 

1. ครูผูสอนแนะแนว
โรงเรียนในสังกัด สพ
ม.บึงกาฬ  
จํานวน  25  
โรงเรียน 
2. นักเรียน ม. 3 
และ ม. 6 โรงเรียนใน
สังกัด สพม. บึงกาฬ 
จํานวน 25 โรงเรียน 

1. จัดทํา
ขอมูล
สารสนเทศ 
ครูแนะแนว 
2. พัฒนา 
ครูแกนนํา 
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
แนะแนวอาชีพ  
ตามชวงวัย 
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16 2.2.3 กิจกรรมนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทําสูการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียน
ดานอาชีพในศตวรรษที่ 
21 

2.2 3 2 2 6 1. เพื่อทบทวนและสราง
ความรูความเขาใจการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทําตาม
สภาพบริบทของโรงเรียนใน
สังกัด 
2. เพื่อนิเทศติดตามครูผูสอน
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
ตามรูปแบบการจัดทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21  สูการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทัก
งานงาน ทักษะอาชีพ  
3. เพือ่จัดทําขอมูลนวัตกรรม
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทํา และยกยองเชิดชูเกียรติ
เผยแพรผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูสูสาธารณชน  

1. โรงเรียนนํารอง
จัดรูปแบบการเตรียม
พื้นฐานกลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา
และอาชีพ  
ในการเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษา 
จํานวน 6 แหง   
2. โรงเรียนใน
โครงการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทํา 
จํานวน 25 แหง     
3. ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนในสังกัด 25 
โรงเรียน 

จัดอบรม 20,000   
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17 2.3 โครงการการ
ดําเนินการขับเคลื่อนและ
ขยายผลการดําเนินงาน
โรงเรียนตนแบบสหกรณ
โรงเรียน 
 

2.2 3 2 2 4 1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
ใหสถานศึกษาในสังกัดมีการจัด
กิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
สามารถพัฒนาเปนแหลง
เรียนรูแกนักเรียน ชุมชน และ
เครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตอเน่ือง 
๒. เพื่อใหสถานศึกษาไดมีการ
ดําเนินงานและพัฒนาการ
ดําเนินงานสหกรณโรงเรียน
และเปนโรงเรียนตนแบบ
สหกรณโรงเรียนระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได 
๓. เพื่อเสริมสรางทักษะ
ทางดานอาชีพใหกับนักเรียน 
สามารถเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง รูจักชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ปลูกฝงใหนักเรียน
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรัก
การออม 

สถานศึกษาในสังกัด  
สพม.บึงกาฬ มีการ
สงเสริมและดําเนิน
กิจกรรมสหกรณใน
โรงเรียน ไมตํ่ากวา
รอยละ 80 ของ
สถานศึกษาทั้งหมด 

ดําเนินงาน
สหกรณใน
สถานศึกษา 
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18 2.4 โครงการการลดอัตรา
นักเรียนออกกลางคัน 
ประจําป 2565                                

2.3 3 2 2 4 1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียนเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ มขีอมูล
ประกอบการตัดสินใจ ในการ
เขาศึกษาตอดวยวิธีการที่
หลากหลาย 
2. เพื่อลดจํานวนเด็กที่มี
แนวโนมวาจะออกกลางคัน
และเด็กที่ออกกลางคัน 
กลับมาเขาเรียนตอ 
ใหจบหลักสูตร  

1. จํานวนเด็ก
นักเรียนในสังกัด 
จํานวน 19,75๐ คน 
เรียนจบหลักสูตรทุก
คน 
2. จํานวนผูบริหาร  
จํานวน 25 คน และ
ครูที่รับผิดชอบงาน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 25 คน 

1.จัดอบรม 
2.ออกติดตาม 
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 2.5 โครงการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและยกระดับ
คุณภาพสําหรับเด็กที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ 

 2.3 3  2 2  4       

 

 



 

 

65 

   

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

19 2.5.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
คุมครองสิทธิเด็ก 

 2.3 3  2 2  4  1  เพื่อเสริมสรางองคความรู 
ความเขาใจและกระบวนการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และคุมครองสิทธิเด็ก 
ใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู
แนะแนว ครูทีป่รึกษา และ
ผูรับผิดชอบงานในสถานศึกษา  
2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารบัการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระดบัสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน            
3. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมี
ระบบการดูแลชวยเหลือ ปองกัน 
และแกไขปญหานักเรียนตั้งครรภ
ในวัยเรียน และนักเรียนออก
กลางคันไดอยางเปนรูปธรรม 

1. โรงเรียนในสังกัด สพ
ม.บึงกาฬ จํานวน 25 
แหง  
2. ครูแนะแนว หรือครู
ผูดูแลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน 
นักเรียนแกนนําโรงเรียน
ละ 1 คน รวม 50 คน 

จัดอบรม 10,000         
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20 2.5.2 กิจกรรมการนิเทศ
เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ 

2.4 3 2 2 6 1. เพ่ือสงเสริมโรงเรียนจัดการศึกษา
เรียนรวมคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา พรอมทั้งขอรับส่ิงอํานวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา(คูปอง
การศึกษา) สําหรับเด็กพิการเรียน
รวม 
2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการ
ออกแบบการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) ใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดตามศักยภาพและมีทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
3. เพ่ือนิเทศติดตามและพัฒนาใหครู
ผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรวม
สามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) พรอมทั้งกรอก
ขอมูลในระบบโปรแกรม SET และ 
โปรแกรม IEP Online ได 

1. โรงเรียนในสังกัด 25 
โรง 
2. ผูบริหารโรงเรียน ครู 
และนักเรียนพิการเรียน
รวม ปการศึกษา 
2565 จํานวน 75 คน 

ตรวจสอบ 
ติดตามจํานวน
นักเรียนพิการ
เรียนรวมใน
ระบบโปรแกรม 
SET ตาม
ชวงเวลาที่
กําหนด 

10,000   
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21 2.6 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

2.4 2 2 2 6 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
การดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อยกระดับการดําเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. เพื่อขอรับการ
ประเมินเพื่อรบัปายพระราชทาน 
เกียรติบตัรขั้น 1 และเกียรตบิัตร
ขั้นที่ 2   
3. เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือการดําเนินงานโครงการ 
อพ.สธ. (สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน) ระหวางโรงเรียนกับ
โรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

1. ผูอํานวยการ
โรงเรียน โรงเรยีนละ 1 
คน จํานวน 25 คน 
2. ครูผูรับผดิชอบ
โครงการ/ครูวิชาการ/
ครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู จํานวน 25 คน 
3. โรงเรียนเปาหมาย
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดําริ เพิ่มขึ้น
จํานวนรอยละ 20 

จัดอบรม 5,000 
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 ๒. ดานโอกาส 95,000    
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22 3.1 โครงการวันสําคัญของ
ชาติ/ศาสนาและ
พระมหากษัตริยและจิต
อาสาทําความดีดวยหัวใจ 

3.1 2 3 3 6 1. เพื่อสงเสริมจิตสํานึกความเปน
ไทยในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 2. เพื่อสนองนโยบายรักษา
วัฒนธรรมประจําชาติ / ประเพณี
ทองถิ่น 
 3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
แกหนวยงานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน  
4. เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
ใหแกบุคลากรในสังกัด สพม.บึง
กาฬ ในการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. ขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด สพม.บึงกาฬ
จํานวน 25 คน  
2. ผูบริหารสถานศึกษา,
รองผูบริหารสถานศึกษา 
และขาราชการครู 50 
คน 

รวมกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ 

10,000   
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 1 - 4 

 3.2 โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล 

3.1 2 3 3 6      
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23  3.2.1 กิจกรรมจิตอาสา
ทําความดีดวยหัวใจ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

3.1 2 3 3 6 1. เพื่อสงเสริมจิตสํานึกความ
เปนไทยในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 
 2. เพื่อสนองนโยบายรักษา
วัฒนธรรมประจําชาติ / 
ประเพณีทองถิ่น 
 3. เพื่อสรางความสัมพันธอัน
ดีแกหนวยงานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน  
4. เพื่อปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกใหแกบุคลากรใน
สังกัด สพม.บึงกาฬ ในการ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

1. ขาราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด สพม.
บึงกาฬ จํานวน 25 คน  
2. ผูบริหาร
สถานศึกษา,รอง
ผูบริหารสถานศึกษา 
และขาราชการครู  
50 คน 

รวมกิจกรรม 
จิตอาสา 

5,000   
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24 3.2.2 กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสงเสริม
กิจกรรมสภานักเรียน 
ประจําป 2565 และการ
แขงขันโรงเรียนตนแบบ
สภานักเรียน  

3.1 3 3 3 4 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียนใน
สถานศึกษาและสภานักเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดมีการดําเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนอยางเปน
รูปธรรม 
๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหสถานศึกษาไดมีการ
ดําเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียน และมีสวนรวมในการ
พัฒนาสูการเปนโรงเรียน
ตนแบบสภานักเรียนในระดับที่
สูงขึ้นตอไป 

1. สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.บึงกาฬ มี
การดําเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียน
ในสถานศึกษา 
จํานวน 25 โรงเรียน 
2. บุคลากร และ
นักเรียน
กลุมเปาหมาย จํานวน 
75 คน 

ดําเนินการ
กิจกรรมสภา
นักเรียนของ
สํานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา 

20,000   
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 1 - 4 

25 3.2.3 กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในองคกร  

3.1 4 3 3 3 1. เพื่อปลูกฝงใหบคุลากร
ทางการศึกษาทุกคน มี
พฤติกรรมดานคุณธรรม รวม
ตานการทุจริตในสพม.บึงกาฬ 
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารการจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ปองกันและยับย้ังการทุจริตเชิง
รุกในสพม.บึงกาฬ 

 1. บุคลากรใน สพม.
บึงกาฬ 13 คน 
  

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

15,000  สพฐ.  
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26 3.2.4 กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  
 

3.1 4 3 3 3 1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมดาน
คุณธรรม รวมตานการทุจริตใน
วงกวาง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา และชุมชน  
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารการจัดการของ
สถานศึกษาในสงักัด 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ปองกันและยับย้ังการทุจริตเชิง
รุกสถานศึกษา ในสังกัดให
เขมแข็ง 

 1. นักเรียนในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ จํานวน  
19,75๐  คน 
 2. ครู ผูบริหาร 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด สพม.
บึงกาฬ จํานวน 9๙๕   
คน 
3. สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.บึงกาฬ  
จํานวน  25  
โรงเรียน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

15,000  สพฐ.  
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27        3.3 โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

3.1 2 3 3 6 ๑. เพื่อขยายผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ใหครอบคลุมทุก
สถานศึกษาในสังกัด 
๒. เพื่อใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความตระหนักรู 
เขาใจ และรวมกันสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหง
คุณธรรม อยางเปนรูปธรรม 
ชัดเจน ตอเน่ือง และย่ังยืน 

1. สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.บึงกาฬ 
จํานวน 25 โรงเรียน 
2. ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด 
 สพม.บึงกาฬ จํานวน 
9๙๕ คน 
3. นักเรียน จาก
สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ จํานวน 
19,75๐ คน 

กิจกรรมคาย
ยุวชนคน
คุณธรรม 
(ระดับ
โรงเรียน) 

5,000 สพฐ. 
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28 3.4 โครงการอบรม
พัฒนาความรูทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ  

3.1 3 3 3 2 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 8 
กลุมสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2. เพื่อใหผูบริหารโรงเรียน 
และครูมีสวนรวมในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
3. เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับเครือขายโรงเรียนในการ
รวมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ 

ผูบริหารโรงเรียน และ
ครู สังกัด สพม.บึงกาฬ 
จํานวน  ๙๙๕ คน 

จัดอบรม 10,000  (โรงเรียน
ในสังกัด สพ
ม.บึงกาฬ) 
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 3.5 โครงการเสริงสราง
ทรัพยากรมนุษยใน
ศตวรรษที่ 21 

3.2 3 3 3 2      
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วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 
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ผูรับผิด
ชอบ/ 
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29 3.5.1 กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพครูสูศตวรรษที ่
21 

3.2 3 3 3 2 1. เพื่อพัฒนาพัฒนาครูให
สามารถใชกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น 
3. พัฒนาทักษะชีวิต การ
แกปญหา ตระหนักและเขาใจ
เปาหมายการพฒันาอยาง
ย่ังยืน (SDGs) 
4. เพื่อใหนักเรียนรูเปาหมาย
และแนวทางการประกอบ
อาชีพของตนเองที่ชัดแจนและ
มุงสูอาชีพน้ัน 

1. ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน  
70  คน 
2. นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  
1๑,๓๓๕ คน 

จัดคาย
ภาษาอังกฤษ 

10,000   
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30 3.5.2 จัดกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนตามแนว
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  ทักษะชีวิต การ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
และ อาชีพในอนาคต 

3.2 3 3 3 2 1. เพื่อพัฒนาพัฒนาครูให
สามารถใชกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น 
3. พัฒนาทักษะชีวิต การ
แกปญหา ตระหนักและเขาใจ
เปาหมายการพฒันาอยาง
ย่ังยืน (SDGs) 
4. เพื่อใหนักเรียนรูเปาหมาย
และแนวทางการประกอบ
อาชีพของตนเองที่ชัดแจนและ
มุงสูอาชีพน้ัน 

1. ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน  
70  คน 
2. นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  
1๑,๓๓๕ คน 

จัดคาย
ภาษาอังกฤษ 

10,000   
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31 3.5.3 กิจกรรมการยกระดบั
คุณภาพผูเรียนเพื่อเตรยีม
ความพรอมในการประเมิน 
PISA 

3.2 3 3 3 2 1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการอาน การคิด 
ตามแนวทางการประเมิน
นานาชาติ (PISA) 
2. เพื่อสงเสริมครู นักเรียน 
เรียนรูเตรยีมความพรอมในการ
ประเมินจากสื่อสงเสริมสมรรถนะ
การคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ในระบบ Online 
และ Offline 
3. เพื่อนิเทศ และประเมินผลการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู การ
สงเสริมและพัฒนาผูเรียนตาม
แนวทางการประเมินนานาชาติใน
สถานศึกษา 

1. ผูบริหารโรงเรียน 
จํานวน 25 คน 
2. ตัวแทนครูผูสอนวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร 
จํานวน 75 คน 
3. นักเรียนกลุมอายุ 
15 ป  

จัดอบรมพัฒนา
ครู :เทคนิคการ
จัดการเรียนรู  
การใชงานใน
ระบบ  PISA 
Style , PISA 
Online และ I-
Profiler 
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32 3.6 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา 

3.3 1 3 3 5, 
6 

๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาในสังกัดให
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางเปน
ระบบและเขมแข็ง 
๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขาย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 
และสถานศึกษาในเครือขาย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
3. เพื่อติดตาม ทบทวน 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และนําผลมา
ใชในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาใน
สังกัดดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
อยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง 
2. สถานศึกษาใน
สังกัดมีจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเก่ียวกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3. สถานศึกษาใน
เครือขายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา  
 

นิเทศและ
พัฒนา 

10,000 (สพฐ.) 
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33 3.7 โครงการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น และ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ)   

3.3 3 3 3 5 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรทองถิ่น 
2. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรทองถิ่น 

1. โรงเรียนในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ  จํานวน  
25  โรงเรียน 
2. ครูผูสอนทุกกลุม
สาระการเรียนรู รอย
ละ 80 

ประชุม
ปฏิบัติการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตร
ทองถิ่น 
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 1-4 

 3.8 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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34  3.8.1 กิจกรรมการ
ฝกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับ
ลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป 
และผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ ขั้นความรู
เบื้องตน (S.S.B.T.C) 

3.4 1 3 3 1 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือในสถานศึกษาในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ ใหมคีวามรูและ
ทักษะทางการลูกเสือ เนตร
นารีสามัญรุนใหญ รวมทั้งไดรับ
วุฒิทางลูกเสือ 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือในสังกัดอ่ืนที่มีความ
สนใจ ใหมคีวามรูและทักษะ
ทางการลูกเสือ  เนตรนารี
สามัญรุนใหญ รวมทั้งไดรับวุฒิ
ทางลูกเสือ 
3. เพื่อใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเขารับการ
ฝกอบรมและไดแลกเปลี่ยน 
เรียนรูประสบการณ ทักษะใน
การฝกอบรม สามารถเปน
วิทยากรผูใหการฝกอบรมวิชาผู
กํากับลูกเสือได 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากร
ทางการลูกเสือที่ทํา
หนาที่จัดการเรียน
การสอนกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีใน
สถานศึกษาเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรผู
กํากับลูกเสือขั้น
ความรูทั่วไป และ
ผูบังคบับัญชาลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูเบื้องตน 
(S.S.B.T.C) จํานวน ๑ 
รุน รวมผูเขารับการ
ฝกอบรม จํานวน 50 
คน 

จัดอบรม 5,000 (อบจ.บก.) 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

35  3.8.2 กิจกรรมการ
ฝกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสูตรขั้นผูชวย
หัวหนาผูใหการฝกอบรมผู
กํากับลูกเสือ (Assistant 
Leader Trainers 
Course : A.L.T.C.) 

3.4 2 3 3 1 1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรู และมคีวามเขาใจในการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ สามารถ
นําไปปฏิบัติในฐานะผูอํานวยการ
ฝกอบรมขั้นความรูเบ้ืองตน หรือไป
ชวยใหการฝกอบรมขั้นความรู
เบ้ืองตนและขั้นความรูชั้นสูงไดอยาง
มีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้น 
2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณในการฝกอบรมวิชาผู
กํากับลูกเสือตามแนวทางการ
ฝกอบรมของสํานักงานลูกเสือโลก
ใหกับผูเขารับการฝกอบรม 
3. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและครู

ในสังกัด สพม.บึงกาฬ ในฐานะ
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมีวุฒิ
ทางการลูกเสือที่สูงขึ้น ตลอดจนได
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการในดาน
การดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา
ซ่ึงกันและกัน 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ และ
หนวยงานอ่ืนที่มีความ
สนใจ จํานวน 
 35 คน 

จัดอบรม 5,000 (ผูเขารับ
อบรม) 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
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าป

ระ
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ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

36  3.8.3 กิจกรรมการ
ฝกอบรมเจาหนาที่และผูนํา
ชายุวกาชาด หลกัสูตร
ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

3.4 2 3 3 1 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร เจาหนาที่ 
และครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษาในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
ใหมีความรูและทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
รวมทั้งมีวฒุิการผานการฝกอบรม
ผูนํายุวกาชาด 
๒. เพ่ือใหผูนํายุวกาชาดใน
สถานศึกษาที่ผานการฝกอบรมมี
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจต
คติทีด่ีตอกิจกรรมยุวกาชาด สามารถ
ถายทอดความรูได 
๓. เพ่ือสงเสริมและพัฒนากิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษาและสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูนํา 
ยุวกาชาดใน
สถานศึกษาที่ยังไม
ผานการฝกอบรมทาง
ยุวกาชาดหลกัสูตรใด 
ๆ จํานวน ๑ รุน รวม
ผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 30 คน 

จัดอบรม 5,000 (ผูเขาอบรม) 
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37 3.8.4 กิจกรรมสงเสริม
ประสทิธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดาน
การเงิน และพัสด ุ

3.4 2 3 3 1 1. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานดาน
การเงิน และการพัสดุ  
2. เพื่อใหสถานศึกษาบริหาร
งบประมาณประจําปไดรวดเร็ว  
ทันตอการใชงาน ถูกตองตาม
ระเบียบและมปีระสิทธิภาพ      
3. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทันตอระเบยีบ  กฎหมาย 
ขอบังคับ ที่กําหนดขึ้นมาใหม 

1. ผูอํานวยการ
โรงเรียน ในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ จํานวน  
25  โรงเรียน 
2. ครูผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและการพัสดุ  
จํานวน 25  โรงเรียน 
3. บุคลากรกลุมการเงิน
และผูเก่ียวของใน 
 สพม.บึงกาฬ  จํานวน 
  10  คน     

จัดอบรม 60,000 (รอ
งบประมาณ) 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส
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ยุท

ธ 
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ันธ

กิจ
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ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

38 3.8.5 กิจกรรมสงเสริม
สิทธิประโยชนขาราชการ
และลูกจางประจํา
เกษียณอายุราชการ                                

3.4 2 3 3 1 เพื่อใหผูที่จะเกษียณอายุ
ราชการไดมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายวาดวยบําเหน็จ 
บํานาญ ขาราชการและ
ลูกจางประจํา รวมทั้ง สิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับ มีความรู
ความเขาใจในขั้นตอนการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญ 
บําเหน็จดํารงชีพ 

ผูจะเกษียณอายุ
ราชการซ่ึงเปน
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และผูสนใจ 
จํานวน 25  คน 

จัดอบรม 20,000   

กล
ุมบ

ริห
าร

งา
นก

าร
เง

ินแ
ละ

สิน
ทรั

พย
  2 - 4 

39 3.8.6 กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรของสํานักเขตงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ 

3.4 2 2 2 1 1. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะและทัศนคติ
ที่ดีตอการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
2. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําสาย
งาน มีความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรม และมคีวามโปรงใส โดย
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และหลักธรรมาภิบาล สามารถนํา
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใช
ปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม 

บุคลากรของสํานักเขต
งานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

1.ประชุม 
2.จัดอบรม 

400,000   
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โครงการ/กจิกรรม 

นโ
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 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
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าร
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ไต
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ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

40 3.8.7 กิจกรรมการพัฒนา
ครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
บึงกาฬ 

3.4 2 3 3 1, 
5 

1. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะและทัศนคติ
ที่ดีตอการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
2. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายดาน
การศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพและเปน
รูปธรรม 
3. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษา
เรียนรูแบบอยางของการ
ปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ 
และมีความเปนเลิศในดานตาง ๆ 
ขององคกรหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
4. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําสาย
งาน มีความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรม และมคีวามโปรงใส โดย
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และหลักธรรมาภิบาล สามารถนํา
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใช
ปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม 

1. ครูผูชวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
บึงกาฬ 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

10,000   
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41 3.8.8 กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพดาน
สมรรถนะของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.4 2 3 3 6, 
7 

1. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะ
และทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่
2. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายดานการศึกษาสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
3. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได
ศึกษาเรียนรูแบบอยางของการ
ปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ 
และมีความเปนเลิศในดานตาง 
ๆ ขององคกรหรือหนวยงานอ่ืน 
ๆ 
4. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําสายงาน มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีคุณธรรม และมีความ
โปรงใส โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ปฏิบัติงานดานการจัด
การศึกษาไดอยางเหมาะสม 

1.ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

20,000   

กล
ุมพ

ัฒ
นา

ครู
แล

ะบ
ุคล

าก
รท

าง
กา

รศ
ึกษ

า 

4 



 

 

86 

   

 

42 3.8.9 กิจกรรมการ
พัฒนาพนักงานราชการ 
ครูอัตราจาง และ
เจาหนาที่ธุรการในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ 

3.4 2 3 3 1 1. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะ
และทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่
2. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายดานการศึกษาสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
3. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได
ศึกษาเรียนรูแบบอยางของการ
ปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ 
และมีความเปนเลิศในดานตาง 
ๆ ขององคกรหรือหนวยงานอ่ืน 
ๆ 
4. เพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําสายงาน มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีคุณธรรม และมีความ
โปรงใส โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ปฏิบัติงานดานการจัด
การศึกษาไดอยางเหมาะสม 

1. พนักงานราชการ 
ครูอัตราจาง และ
เจาหนาที่ธุรการใน
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
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 3.9 โครงการสงเสริม
สรางขวัญและกําลังใจครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลงานดีเดน 

3.4 2 3 3 2      

 

 

43 
 
 
 
 

44 
 

45 
 

46 

3.9.1 กิจกรรมสงเสริม
และยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
3.9.2 กิจกรรมครูดีใน
ดวงใจ 
      
3.9.3 กิจกรรม
ขาราชการพลเรือนดีเดน 
3.9.4 กิจกรรม
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ดีเดน 
3.9.5 การเสนอขอและ
จัดสรรคร่ืองราช
อิสริยาภรณและเหรียญ
จักพรรดิมาลา  

3.4 2 3 3 2, 
3, 
6 

1. เพื่อสรางแรงจูงใจให
ขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล เปนแบบอยางที่ดีแก
บุคคลทั่วไป 
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและมีผลงานดีเดน
เปนที่ประจักษ หรือรางวัลดีเดน
ไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะและมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ 
3. เพื่อเผยแพรผลงานขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษาตอ
สาธารณชน 

1. ครดูีในดวงใจ 
2. ขาราชการพลเรือน
ดีเดน 
3. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ดีเดน ประจําป 2565 
จํานวน 100 คน 
4. จํานวนผูไดรับการ
เสนอขอและจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจําป 2565  

รณรงค / 
ประกวด 
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กล
ุมพ

ัฒ
นา

คร
ูแล

ะบ
คุล

าก
รท

าง
กา

รศ
ึกษ

า 

 2 - 4 

 ๓. ดานคุณภาพ 305,000    
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47  4.1 โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ 

4.1 2 4 4 1 1. เพื่อใหบุคลากรกลุมงาน
บริหารงานบุคคล ผูบริหาร สพม.
บึงกาฬ  และผูเก่ียวของ
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่งาน
บริหารงานบุคคล สามารถ
ดําเนินการไดถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบตัิที่ทางราชการ
กําหนด 
2. เพื่อใหการจัดทําขอมูลครูตาม
มาตรฐานวิชาเอกที่กําหนดใหมีใน
สถานศึกษา ในสังกัด ครบถูกตอง
เปนระบบและมปีระสิทธิภาพ  
3. เพื่อใหสามารถใชขอมูลครู
วางแผนอัตรากําลังครูใน
สถานศึกษา 10 ป ( ป พ.ศ.
2561-2570) และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

1. บุคลากรผูปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาสังกัด สพม.
บึงกาฬ ทั้ง 25 
โรงเรียน ไดรับการ
พัฒนาจัดทําแผน
อัตรากําลังครูและ
มาตรฐานวิชาเอกที่
กําหนดใหมีใน
สถานศึกษา ป 2565   
จํานวน  50 คน 
2. ผูบริหาร
สถานศึกษา/ครู จํานวน 
25 โรงเรียน และ
บุคลากร ในสังกัด สพม.
บึงกาฬ จํานวน  
50 คน 
3. เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล 
โรงเรียนละ 
 3 คน 

จัดประชุม 10,000   

กล
ุมบ

ริห
าร

งา
นบ

ุคค
ล 

 1 - 4 



 

 

89 

   

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 

นโ
ยบ

าย
 ส

พ
ฐ.

 กลยุทธ สพม.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
กิจกรรม 

ที่จะ
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด
ชอบ/ 

กลุมงาน 

ดํา
เน

ินก
าร

ภา
ยใ

น 
ไต

รม
าส

 

กล
ยุท

ธ 

พ
ันธ

กิจ
 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัว
ชี้ว

ัด  สพม. 
บึงกาฬ 

 สวนอื่น
ระบุ  

48 4.2 โครงการราชการ 
ใสสะอาด ปราศจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.1 4 4 4 1 สรางจิตสํานึกราชการใส
สะอาด สงเสริมพัฒนาความรู
ดานกฎหมาย ระเบียบ วินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม ของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด เพื่อ
ปองปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ 

จัดอบรม 10,000   

กล
ุมก

ฎห
มา

ยแ
ละ

คดี
 

2 - 4 

 4.3 โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศ 

          

 

 

49 4.3.1 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  

4.1 2 4 4 1 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะในการ
บันทึกขอมูลสารสนเทศของ 
สพม.บึงกาฬ และสถานศึกษา 
2. เพื่อเปนการบริหารจัดการ
ระบบจัดเก็บฐานขอมูลของ 
สพม.บึงกาฬ และสถานศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ 

1. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สพม.
บึงกาฬ  ทุกโรงเรียน 
ๆ ละ 2 คน  รวม  
50 คน 
2. เจาหนาที่ สพม.บึง

กาฬ จํานวน 12 คน 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
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50 4.3.2 กิจกรรมพัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศโดย
ใชการบริหารจัดการ
ความรู 

4.1 2 4 4 4 1. เพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการความรูของเขตพื้นที่และ
โรงเรียนในสังกัด เปนเคร่ืองมือ
ในการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซตศูนย
พัฒนาวิชาการและบริหาร
จัดการความรูเปนสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรในเขตพื้นที่และ
โรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อสงเสริมใหบคุลากรนํา
องคความรูมาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองคการ
โดยใชกระบวนการ การวิจัย
เพื่อพัฒนา 

1. บุคลากร สพม.บึง

กาฬ  ทุกคน 
2. โรงเรียนในสังกัด  
25 โรงเรียน 
3. บุคลากรในเขต
พื้นที่และโรงเรียนใน
สังกัดมีผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทุก
เดือน 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
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51 4.3.3 กิจกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การใชจาย
งบประมาณในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับ
แนวการจัดการศึกษา 
และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

4.1 1 4 4 7 1. เพื่อใหกิจกรรมการ
ตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย สามารถ
ชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานขอ สพม.บึงกาฬ ให
บรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารงานทาง
การเงิน การบัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัดที่เปน
หนวยรับตรวจ ใหมีระบบการ
ควบคุมการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม รัดกุมและ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของและมี
เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน 
3. เพื่อติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัดที่เปนหนวยรับตรวจ  
การใหคําปรึกษาที่เพิ่มคณุคา
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให
ขอเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด 

1. ติดตาม ตรวจสอบ 
รวมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงาน
แกโรงเรียนในสังกัด   
สพม.บึงกาฬ  จํานวน 
25  แหง  
2. ตรวจสอบการ
ดําเนินงานโรงเรียนใน
สังกัด สพม.บึงกาฬ 
จํานวน  5  แหง 
3. ตรวจสอบการใช
จายคาสาธารณูปโภค
ของสวนราชการ 
(ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี)  สพม.
บึงกาฬ  และโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน  25  
แหง 

ตรวจสอบ
ภายใน
สถานศึกษาใน
สังกัด 
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 4.4 โครงการสงเสริมการ
บริหารจัดการองคกรเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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52 4.4.1 กิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  

4.1 1 4 4 7 1. เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ ใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันและนโยบายของ
รัฐบาล และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 2. เพื่อกําหนดรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการ ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 3. เพื่อพิจารณากําหนด
โครงการ และจัดลําดับ
โครงการของแตละกลุมงานให
สอดคลองกับความจําเปน
เรงดวน และเปนเคร่ืองมือ
สําหรับใชในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

1. โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ 
 

จัด
ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

10,000   
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53 4.4.2 กิจกรรมติดตาม
และรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

4.1 1 4 4 7 1. เพื่อกํากับ ติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของ สพม.บึงกาฬ, 
สถานศึกษาในสังกัด และ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของสถานศึกษา บคุลากรใน 
สพม.บึงกาฬ ในการกํากับ
ติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางถูกตองดวย
เคร่ืองมือและวิธีการที่มี
คุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 25 โรงเรียน  
2. บุคลากรใน สพม.
บึงกาฬ จํานวน 20 
คน  

การกํากับ 
ติดตาม การ
รายงานผล
การดําเนินงาน
การบริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของ
สํานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา 
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
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กล
ุมน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น 

 3 - 4 
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54 4.4.4 กิจกรรมขับเคลื่อน
นโยบายตามความจําเปน
เรงดวน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  

4.1 1 4 4 1  เพื่อใหการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
ความคลองตัวและสามารถ
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค
ของแตละโครงการ/กิจกรรม ที่
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 1.เพิ่มประสิทธิผล
การบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหกับ
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 
25 โรง และกลุมงาน
ทั้ง 10 กลุมงาน 
2.ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ที่
ขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุบงบ
ประมาณ
ใหกับ
โครงการ/
กิจกรรม/
โรงเรียน/กลุม
งานใน
สํานักงานเขต
จําเปนเรงดวน
ที่ไมไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ  

400,000       

กล
ุมน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น 

1 - 4 

55 4.4.5 กิจกรรมสงเสริม
การทําวิจัยและนํา
ผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่
ดีมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.5 1 4 4 1, 
2, 
4 

1. เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ผลงานวิจัยของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาจัดทํา
ฐานขอมูลมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมการนํา
นวัตกรรมจากการวิจัยมาใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่
นําผลงานวิจัยมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลงานวิจัยครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
และโรงเรียนในสังกัด  
 25 โรงเรียน 

จัดทํางานวิจัย 20,000   
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56 4.5 โครงการการสงเสริม
นิสัยรักการอานและพัฒนา
หองสมุด 

4.6 1, 
3 

4 4 3 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานและพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 
2. เพื่อนิเทศตดิตามและประเมิน
การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานและพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

1. โรงเรียนในสังกัด 25 
โรง 
2. ผูบริหารโรงเรียน ครู 
และนักเรียนในสังกัด  
 
 
 
 
 
 
 

ประกวด Video 
Clip การจัด
กิจกรรมสงเสริม
การอาน 

10,000         
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57  4.6 โครงการนิเทศตดิตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อสรางความ
เขมแข็งการนิเทศภายใน
โรงเรียนในสังกัด สพม. บึงกาฬ 

4.6 1 4 4 7 ๒.1 เพ่ือสงเสริมการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนท่ีสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
8 กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนใน
สังกัด สพม. บึงกาฬ  
2.1.1  พัฒนาส่ือนวัตกรรม การ
ออกแบบจัดการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาการใชทักษะการใชภาษาไทย การ
อานคิดวิเคราะห และการใชภาษาเพ่ือ
การส่ือสาร 
2.1.2 ประเมินและพัฒนาทักษะการอาน 
การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี  1 – 6 
2.1.3 นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือและเปน
พ่ีเล้ียงในการสนับสนุนการพัฒนาครูและ
โรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหศึกษานิเทศกพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ ท่ีสงผลใหครูผูสอน
โรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ท่ีรับผิดชอบ จัดกระบวนการเรียนรูทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

1. โรงเรียนในสังกัด สพ
ม.บึงกาฬ  
10 สหวิทยาเขต 25 
โรงเรียน 
2.ศึกษานิเทศก 8 คน 

นิเทศ ตดิตาม 30,000         
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 ๑ - 4 

 ๔. ดานประสิทธิภาพ 1,050,000    

 รวมทั้งสิ้น 2,520,000    
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๑.๑ ช่ือโครงการ :  สงเสริมการจัดการเรียนรูทักษะชีวิต เพศวิถีศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูสุขภาวะ 
                         เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : ๑.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ประเด็น ๑.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 
สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  

กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ : ๑. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะโครงการ             ใหม         ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 

๑. หลักการและเหตุผล 
               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ไดกําหนดทักษะชีวิตเปน
สมรรถนะสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนาท้ังดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคคล  รูจักจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเอง
และผูอื่น ปองกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม 
และจากการท่ีสังคมยุคปจจุบันเปนยุคแหงการส่ือสารไรพรมแดน การรับขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนไปอยาง
รวดเร็ว ส่ือบางประเภทท่ีไมเหมาะสมกับการเปนแบบอยางใหกับเยาวชนไมสามารถควบคุมได การมีคานิยมท่ี
ไมเหมาะสมในเรื่องการดําเนินชีวิตของวัยรุนยุคปจจุบัน เชน การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การขาดความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี  การขาดความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง การไมสามารถตัดสินใจและแกปญหา
ไดดวยตนเอง การมีปญหาดานอารมณและการส่ือสารกับผูอื่น การปรับตัวไมทันกับสถานการณตาง ๆ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลานี้  สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความรู ความเขาใจ
และการไดรับ การพัฒนาทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมกับวัย ดังนั้น การเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวัยเด็กและวัยรุน ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบัน จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง และ
เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและการส่ือสารในปจจุบัน ทําใหเด็กวัยเรียนสามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ 
ไดงาย ประกอบกับเปนวัยท่ีอยากรูอยากลอง อาจทําใหขาดการพิจารณาในการรับส่ือตาง ๆ ซึ่งอาจเปนตนเหตุ
ของการมีพฤติกรรมเส่ียงตาง ๆ ท่ีไมเหมาะสม และสงผลตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมี
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูทักษะชีวิต เพศศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูสุขภาวะ เพื่อการพัฒนา
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คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ข้ึน เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไดมีแนวทางในการจัดการเรียนรู
ทักษะชีวิต เพศศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูสุขภาวะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ แกเด็กและเยาวชนในวัยเรียนในการดําเนินชีวิตท้ัง
ปจจุบันและอนาคต 

 ๒. วัตถุประสงค 
     2.๑ เพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผาน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน 
     2.2 เพื่อนิเทศติดตามและประเมินการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัด
กิจกรรมแบบ Active Learning 

๓. เปาหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      3.1.1 โรงเรียนในสังกัด 25 โรง 
      3.1.2 ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด  
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต ผานโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน         
        3.2.2 ผูบริหารโรงเรียน ครู จัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning 
        ๓.๒.๓ นักเรียนไดเรียนรู เขาใจ เพศวิถีท่ีถูกตอง  มีทักษะชีวิต 

4. วิธีการดําเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  สพม.บึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด 
 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

สถานที ่ ผูรบัผิดชอบ 

๑. สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต ผานโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน ใหคําแนะนํา 
ตรวจและประเมินแผนการสอนของครูท่ีลงทะเบียนเรียนผาน
ในโปรแกรม 

ต.ค.๖4 -
ส.ค.๖5 

 
 

โรงเรียนใน
สังกัดสพม.บึง
กาฬ 

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๒. นิเทศติดตามและประเมินการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
     ๑. การเย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการสอน 
     ๒. การพัฒนาเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูเพศวิถีและ
ทักษะชีวิต (PLC) 
     ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู และยกยองเชิดชูเกียรติ ครูท่ีมี
วิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดกิจกรรมแบบ  Active Learning 

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๖5 

โรงเรียนใน
สังกัดสพม.บึง
กาฬ 
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๖. งบประมาณ  จํานวน 30,๐00 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 25,๐๐๐ บาท  
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   ๕,๐๐๐ บาท  
 รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑.คาใชจายในการเดินทาง 

๒.คาใชจายในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียน 
      2.1 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม  จํานวน 
๖0 คน อาหาร 120 บาท อาหารวาง 35 บาท/มื้อ 
จํานวน ๑ วัน  (การแลกเปล่ียนเรียนรูและดูงาน) 
      2.2 คาตอบแทนวิทยากร 

๕,๐๐๐ 
 

25,4๐๐ 

 
 
 
 
 

๖๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 

๒5,๔๐๐ 

 

รวมท้ังสิ้น 30,๐๐๐ ๖๐๐ 29,๔๐๐  
 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    ๗.๑ ปจจัยความเส่ียง 
          7.1.1 ครูคิดแบบเดิม มีความเขาใจผิดในการเรียนการสอนเพศวิถี  มีอคติทางเพศ  

7.1.2 ผูบริหารโรงเรียนไมเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาดานเพศวิถีและทักษะชีวิต 
          7.1.3 นักเรียนไมนําความรูไปใชชีวิตจริง 
    ๗.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          7.2.1 นิเทศสรางความรูความเขาใจในเรื่องเพศวิถี และสงเสริมการพัฒนาครูผูสอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต ผานโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน 
 7.2.2 กําหนดนโยบายและสรางความตระหนักใหผูบริหารโรงเรียน 
           7.2.3 จัดกิจกรรมแบบ Active Learning ใหนักเรียนเรียนรูผานประสบการณจริง หรือสถานการณ
จําลอง 
 

๘.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
จํานวนครูลงทะเบียนเรียนรูผานระบบ
ออนไลน และไดรับการอนุมัติผานการ
อบรม 

ตรวจแผนการจัดการเรียนรูผาน
ระบบโปรแกรม 

แบบบันทึกขอมูล  

รอยละของครูท่ีสอนเพศวิถีท่ีไดรับการ
นิเทศติดตาม 

การนิเทศและประเมิน 
 

แบบนิเทศและแบบประเมิน 
 

๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     9.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต เรียนรูการปฏิบัติตน 

9.2 โรงเรียนขับเคล่ือนการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนในสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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๑.2 ช่ือโครงการ  :  โครงการขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
                          ประจําป 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : ๑ ดานความมั่นคง 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ๑ ดานความมั่นคง 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 
สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 

กลยุทธ : 1 สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
 พันธกิจ : 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 เปาประสงค : 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด : 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

เปาประสงค 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑการอยูรวมกัน 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผานเกณฑประเมินการจัดกิจกรรมลุกเสือ

ดีเดน 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคคลากรไดรับการประเมินเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางวัชราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ  
ลักษณะโครงการ       ใหม         ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม ๒๕64 – 30 กันยายน ๒๕๖5 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 25 แหง สภาพ
ภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬมีลักษณะภูมิประเทศเปนแนวยาวตามลําน้ําโขง มีอาณาเขตติดกับชายแดน
ประเทศลาว ปญหาท่ีพบคือการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากภูมิประเทศเอื้ออํานวยตอการลักลอบนําเขายา
เสพติดตามแนวชายแดน และประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาควบคูกับการกรีดยาง ซึ่ง
กระบวนการในการกรีดยางมีระยะเวลาการทํางานในตอนกลางคืนตอเนื่องถึงเวลากลางวันทําใหผูปกครองไมมี
เวลาดูแลลูกหลานอยางใกลชิด ทําใหเด็กขาดความอบอุน รูสึกไมใกลชิดกับพอแมและกลายเปนชองวาง
ระหวางกัน สงผลใหเด็กตองเผชิญกับส่ิงยั่วยุหรือแบบอยางท่ีไมเหมาะสมเพียงลําพัง สงผลตอพฤติกรรม 
ความคิด ความเช่ือผิดๆของเด็ก จึงทําใหเกิดปญหามากมาย เชน ปญหาดานอารมณและจิตใจ ปญหาสุขภาพ 
ปญหาการปรับตัว ปญหาความรุนแรงทางเพศ และปญหายาเสพติดใหโทษ  

 เพื่อเปนการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดโครงการการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารและครูท่ีรับผิดชอบมีแนวทาง
ในการดําเนินงาน และตระหนักถึงปญหาของยาเสพติด 
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๒.วัตถุประสงค 

 1) โครงการกิจกรรมขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจําป 2565 
  1.๑) เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
  1.๒) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

           1.๓) เพื่อเปนแนวทางใหแกสถานศึกษาในการนําไปพัฒนาและสรางระบบการปองกนัและ
แกไขปญหายาเสพติด อบายมุข ปจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 

 1.4) เพื่อปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE NUMBER ONE 
 2.๑) เพื่อใหนักเรียนแกนนําไดรับการฝกและพัฒนาทักษะความเปนผูนําท้ังดานบริหารและ
บริการ  
 ๒.2) เพื่อใหนักเรียนแกนนําสามารถใหความชวยเหลือดูแลใหคําปรึกษากับเพื่อนได 
 2.3) เพื่อใหนักเรียนแกนนําสามารถเปนแบบอยางท่ีดีและถายทอดคานิยมความเปนหนึ่งโดย
ไมพึ่งยาเสพติดใหแกเพื่อนได 
 2.4) เพื่อใหนักเรียนแกนนําสามารถสรางเครือขายแกนนําเยาวชนจากรุนสูรุนโดยการเรียนรู
จากการทํางานรวมกัน 

 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนําตานยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 
2565 

      3.1) เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารีตานยาเสพติดสรางเครือขายการทํางาน 
      3.2) เพื่อเสริมสรางเครือขายลูกเสือ เนตรนารีแกนนํามีทักษะชีวิตท่ีเขมแข็งในการปองกัน 
เฝาระวัง ดูแลการแพรระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในสถานศึกษา 
      3.3) เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกใหลูกเสือ เนตรนารีตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
      3.4) เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารีมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมกิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติ 
การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดสไดอยางถูกตองท้ังตนเองและผูอื่นในสถานศึกษา 
     3.5) เพื่อสรางเสริมการทํากิจกรรมสรางภาวะผูนํา กลา แสดงออก และชวยเหลือผูอื่นให
หางไกลยาเสพติด 

4) โครงการการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตานยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจําป 2565 
4.1) เพื่อเปนการขับเคล่ือนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ

ปญหายาเสพติดดวยกิจกรรมลูกเสือ 
4.2) เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินงานลูกเสือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและภาคี

เครือขายในจังหวัดบึงกาฬดวยกระบวนการการดําเนินงานดานกิจกรรมลูกเสือ  
4.3) เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัดโดยใชกิจกรรมลูกเสือ  
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4.4) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเปนแนวรวมในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน รวมถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด  
 5) โครงการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจําป ๒๕๖5 
   ๕.1)  เพื่อเปนการขับเคล่ือนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ
ปญหายาเสพติดดวยกิจกรรมลูกเสือ 
   ๕.๒) เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินงานลูกเสือของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและภาคี
เครือขายในจังหวัดบึงกาฬดวยกระบวนการการดําเนินงานดานกิจกรรมลูกเสือ  
   ๕.๓) เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดโดยใชกิจกรรมลูกเสือ  
   ๕.๔) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเปนแนวรวมในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน รวมถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 
 ๖) โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2565 “ปาริชาติเกมส” ครั้งท่ี ๑
6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
 ๖.๑) เพื่อเปนการขับเคล่ือนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนโดยใชกิจกรรม
กีฬาและการออกกําลังกาย 

 ๖.๒) เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนสามารถใชกิจกรรมการออกกําลังกายแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเปนผูนํา การทํางานเปนทีม เกิดความรักและสามัคคี ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ๖.๓) เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของนักเรียนใน

สถานศึกษาในสังกัดโดยใชกิจกรรมกีฬา 

 ๖.๔) เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการกีฬาสําหรับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดสูการเปน

นักกีฬาอาชีพในอนาคตได 

 ๖.5) เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

๓. เปาหมาย 
1) โครงการการขับเคล่ือนการดําเนนิงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๑.๑) ดานปริมาณ 
             ๑.๑.๑) ผูบริหารโรงเรียนในสังกัด        จํานวน       25  คน 
                      ๑.๑.๒) ครูท่ีรับผิดชอบงานดานยาเสพติดโรงเรียนละ 1 คน จํานวน       25  คน 
                              รวมท้ังส้ิน    50  คน  

๑.๒) ดานคุณภาพ 
          โรงเรียนในสังกัด ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบาย และ
สามารถปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 ๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE NUMBER ONE 
         ๒ .1 ) เชิงปรมิาณ 

          ๒.๑.๑ นักเรียนแกนนําโรงเรียนละ 3 คน    จํานวน    75    คน 
          ๒.๑.๒ ครูท่ีรับผิดชอบ 1 คน                  จํานวน    25    คน 
                                                                        รวม      100    คน                                                                                                                                                                                    

๒.2) เชิงคุณภาพ 
             ๒.๒.1. นักเรียนแกนนําและครูท่ีรับผิดชอบมีความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนกิจกรรม To 

be number one 
             2.๒.๒ นักเรียนแกนนําสามารถเปนแบบอยางท่ีดีและถายทอดคานิยมความเปนหนึ่ง

โดยไมพึ่งยาเสพติดใหแกเพื่อนได 
                           ๒.๒.๓ นักเรียนแกนนําสามารถสรางเครือขายแกนนําเยาวชนจากรุนสูรุนโดยการเรียนรู
จากการทํางาน 
 ๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนําตานยาเสพติดในสถานศึกษา     
ประจําป 2565 
  ๓.๑ ดานปริมาณ 
                      ๓.๑.๑ อบรมลูกเสือ/เนตรนารี แกนนําโรงเรยีนในสังกัด จํานวน   175  คน 
                      ๓.๑.๒ ผูกํากับลูกเสือ/ผูกํากับเนตรนารี  ในสังกัด         จํานวน     25  คน    
                                                                                          รวมจํานวน   200  คน 
  ๓.๒ ดานคุณภาพ 
                      ลูกเสือ เนตรนารแีกนนํามีความรู ความเขาใจในทักษะชีวิตในการปองกันและสามารถ
ชวยเหลือผูอื่นใหหางไกลยาเพสติดอยางมีประสิทธิภาพ  

๔) โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตานยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจําป 2565 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  ๔.๑.๑ ลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     

บึงกาฬ จํานวน  25 โรงเรยีน ๆ ละ 7 คน รวมเปน 175 คน 
  ๔.๑.2 จํานวนผูกํากับลูกเสือ เนตรนารีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    

บึงกาฬ จํานวน 25 คน 
  ๔.1.๔ ลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ จํานวน 430 คน 
  ๔.๑.๕ จํานวนผูกํากับลูกเสือ เนตรนารีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ จํานวน 20 คน 
                                                                                รวมท้ังส้ิน  650 คน  
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๔.๒ เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ท่ีเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และสามารถเปน
แกนนําในการรวมตอตานยาเสพติดและขยายผลสูลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาได 
 ๕) โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
บึงกาฬ ประจําป 2565 

 ๕.๑ เชิงปริมาณ 
  ๕.๑.๑ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ และผูบังคับบัญชาท่ีชนะเลิศการประกวด

ลําดับท่ี 1 และ 2 ของแตละสหวิทยาเขตเขารวมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 12 กอง ๆ ละ 36 คน รวมท้ังส้ิน 432 คน และ
คณะกรรมการและเจาหนาท่ี จํานวน 68 คน รวมท้ังส้ิน 500 คน 

  ๕.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ และผูบังคับบัญชาท่ีชนะเลิศการประกวด
ลําดับท่ี 1 และ 2 ของแตละสหวิทยาเขตเขารวมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 8 กอง ๆ ละ 36 คน รวมท้ังส้ิน 288 
คน และคณะกรรมการและเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีความสนใจ จํานวน 112 คน รวมท้ังส้ิน 
400 คน 

 ๕.2 เชิงคุณภาพ 
  ๕.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีระเบียบ วินัย มีความเขมแข็ง 

อดทน รูจักบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคมตามอุดมการณของลูกเสือ และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ปะจําวันไดอยางมีความสุข 

  ๕.2.2 ผูรับผิดชอบการจัดประกวดฯ มีความรู ความเขาใจในแนวทางการจัดประกวดฯ 
หลักเกณฑการประกวดฯ พรอมสามารถช้ีแจงผูเขารวมการประกวดฯ ไดอยางถูกตอง 
 ๖) โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2565 “ปาริชาติเกมส” ครั้งท่ี ๑
6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีเขารวม

โครงการ จํานวน 25 โรงเรียน ดังนี ้
   ๑) สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน ๒๕ โรงเรียน 

๖.1.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เขารวมการ
แขงขันกีฬา จํานวน 1,300 คน  
 ๖.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
บึงกาฬ เขารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 200 คน 

๖.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีเขารวม

โครงการไดรับการสงเสริม และสนับสนุนความสามารถดานกีฬาจากสถานศึกษาในสังกัด 
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๔. วิธีดําเนินการ  
 

ท่ี 

 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

 

 

สถานท่ี 

 

 

ผูรับผิดชอบ 

   

1 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖5 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 

 
๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE 
NUMBER ONE  

ม.ค. 64 – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

๓ 
อบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนํา
ตานยาเสพติดในสถานศึกษาประจําป 2565 

รุนท่ี 2 

 

 

ส.ค. 65 

ณ หองประชุม

โรงเรียนบึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ  

จ.บึงกาฬ 

๔ 
การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตานยาเสพติดจังหวดั
บึงกาฬ ประจําป 2564 

มี.ค. – มิ.ย.65 ณ คายลูกเสือ

ช่ัวคราวโรงเรียน

ศรวีิไลวิทยา 

อําเภอศรีวิไล  

จังหวัดบึงกาฬ 

๕ 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจําป ๒๕๖5 
 

พ.ค. – ก.ค. ๖5 สนามกีฬา

โรงเรียนในสังกัด 

สพม.บึงกาฬ 

๖ 
การแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําป
การศึกษา 2565  “ปาริชาติเกมส” ครั้งท่ี ๑6 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
 

ธ.ค. ๖4 – ม.ค. ๖5 สนามกีฬา

โรงเรียนในสังกัด 

สพม.บึงกาฬ 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
๕.๑ ขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖5  

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ณ สพม.บึงกาฬ 

๕.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE NUMBER ONE 
 ม.ค. 65 – ก.ย. 65 ณ สพม.บึงกาฬ 

  ๕.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนําตานยาเสพติดในสถานศึกษาประจําป 2565 
      รุนท่ี 1 จัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมโรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ  

จ.บึงกาฬ  
๕.๔ การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตานยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจําป 2565 

มี.ค. – มิ.ย.65 ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนศริวิไลวิทยา อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
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 ๕.๕ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุนใหญ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
บึงกาฬ ประจําป ๒๕๖5 
  พ.ค. – ก.ค. ๖5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
 ๕.๖ การแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2565  “ปาริชาติเกมส” ครั้งท่ี ๑6 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
  ธ.ค. ๖4 – ม.ค. ๖5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

6. งบประมาณ     88๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 88๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

รายละเอียดในการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
รายการ งบประมาณ 

สพม.บึงกาฬ แหลงอื่น 

๑. ขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจําป ๒๕๖5 

100,00  

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE NUMBER ONE 30,000  

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนําตานยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจําป 2565  

50,000  

๔. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุนใหญ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจําป ๒๕๖5 

50,000  

๕. การแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2565  “ปาริชาติ
เกมส” ครั้งท่ี ๑6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

250,000  

๖. การแขงขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 400,000  

รวมท้ังสิ้น 880,000  
 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1 ขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖5 
 7.1.1 ปจจัยความเส่ียง 

 1) ผูบริหารไมสามารถมาประชุมไดมอบหมายตัวแทนเขารวมประชุมแทน 
 2) สถานศึกษาไมใหความสนใจในการสงผลงานเขารวมโครงการ  
 7.1.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1) สรางความเขาใจใหกับผูบริหารเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดประชุม 
2) ใหการสนับสนุน ยกยองและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน  
7.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE NUMBER ONE 

7.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนําตานยาเสพติดในสถานศึกษาประจําป 2565 
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7.๔ การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตานยาเสพติด จังหวัดบึงกาฬ 

7.4.1 ปจจัยความเส่ียง 
1) การทํางานรวมกันระหวางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ 3 หนวยงาน 

อาจไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 
2) ความแตกตางของลูกเสือ เนตรนารี ท่ีมีท้ังสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ การจัด

กิจกรรมอาจมีความแตกตางในการดําเนินงานและบริหารจัดการคาย  
3) โรงเรียนประถมขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีอยูไกล 

อาจมีปญหาในการสงลุกเสือ เนตรนารีเขารวมกิจกรรม 
 7.4.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

๑) มีการสรรหาคณะทํางานและวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในการรวมบริหารจัดการ
คายในกิจกรรมการชุมนุมลุกเสือ เนตรนารีท่ีมีความหลากหลายของประเภทลุกเสือ เนตรนารี 

๒) การบริหารงบประมาณท่ีมีการจัดสรรใหมีความเพียงพอ เหมาะสมกับกิจกรรม และ
สามารถตรวจสอบได 

 7.๕ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุนใหญ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
บึงกาฬ ประจําป ๒๕๖5 

7.5.1 ปจจัยความเส่ียง 
๑) สถานศึกษาขนาดเล็กขาดงบประมาณในการสงกองลูกเสือเขารวมกิจกรรมการ

ประกวด 
๒) ผูบริหารสถานศึกษาไมใหความสําคัญในการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือของ

สถานศึกษาเทาท่ีควร 
๓) ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือ ขาดความรู ความชํานาญในวิชาระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 

 7.5.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
๑) มีการจัดฝกอบรมผูกํากับลูกเสือท่ีทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตร

นารีในสถานศึกษาท่ียังไมมีวุฒิทางการลูกเสือ เพื่อใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
๒) ผู บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา มีเครือขายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู  และ

ประสบการณดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา 
 7.๖ การแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2565  “ปาริชาติเกมส” ครั้งท่ี ๑6

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
  7.6.1 ปจจัยความเส่ียง 

๑) สถานศึกษาใหความสําคัญในการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมนอย เนื่องจากมีกิจกรรม
อื่น ๆ ในชวงเวลาท่ีจัดการแขงขันกีฬา 

2) สถานศึกษาขาดงบประมาณในการนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม 

3) การจัดโครงการกระช้ันชิด นักเรียนท่ีเขารวมขาดการเตรียมตัว ขาดความพรอม 

4) การจัดโครงการในภาคเรียนท่ี ๒ ซึ่งใกลกับการสอบ O-Net  

5) สถานศึกษาขาดความพรอมในสถานท่ีดําเนินโครงการ ตองใชงบประมาณในการ
ปรับปรุง เตรียมความพรอมสูง 

6) ปญหาสถานการณของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ท่ีทําใหการจัดการแขงขันไมสามารถดําเนินการไดเต็มท่ี 
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7) ปญหาจํานวนเวลาเรียน การเปด ปดภาคเรียน ในปการศึกษา 2564 ท่ีไมเปนไป
ตามปกติ เนื่องจากสถานการณปญหาการแพรระบาดของไรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

7.6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1) สงเสริมใหผูบริหารไดตระหนักและเห็นความสําคัญ และประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

2) จัดหาทุนและงบประมาณเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง 

3) เลือกใชสถานท่ีในการดําเนินโครงการท่ีเหมาะสม มีความพรอมมากท่ีสุด และใช
สถานท่ีรูปแบบเครือขายโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกนั 

4) ใหมีการจัดการแขงขันกีฬาบางประเภท หรอืงดการแขงขันในบางประเภทเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับสถานการณของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

5) จัดใหมีมาตรการในการดูแลนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมใหสอดคลองตามมาตรการการ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

๑. ขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖5 

รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดรับความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคล่ือนการดําเนินงานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบาย และสามารถปองกันและแกไข
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

-การสอบถาม 
-การสังเกต 
-การนิเทศ ติดตาม   
กํากับและประเมินผล 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/ 
แบบสัมภาษณ 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE NUMBER 
ONE 
รอยละ 90 นักเรียนแกนนําทุกคนท่ีเขารวมโครงการมี
ทักษะความเปนผูนําสามารถถายทอดคานิยมความเปนหนึ่ง
โดยไมพึ่งยาเสพติดใหแกเพื่อนและสามารถใหความดูแล
ชวยเหลือเพื่อนได 

 
-การสังเกต 
-การสอบถาม 
 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม  

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนําตานยา
เสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2565 
1) รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีเขารวมอบรมมีความรู ความ
เขาใจทักษะชีวิต สามารถนําไปแนะนําชวยเหลือนักเรียนให
หางไกลยาเสพติด  
2) นักเรียนเขารวมกิจกรรมมีภาวะเปนผูนํา กลาแสดงออก 
คิดเปนรอยละ ๘๐ 

 
 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

 
 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
๔) การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตานยาเสพติด จังหวัดบึงกาฬ 

๑. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 90 
2. จํานวนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชา เขารวมกิจกรรม 
3. จํานวนกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูและมีความเขาใจดานปญหายาเสพติดเพิ่มข้ึน 

- การสํารวจ 
- แบบบัญชีรายช่ือผูเขารวม 
- ใบสมัครเขารวมการ
ประกวด 

แบบประเมิน 
แบบรายงาน 
 

๕) การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุน
ใหญ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจําป 
๒๕๖5 
๑. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 85 
2. จํานวนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชา เขารวม 
    กิจกรรม 
3. จํานวนกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ีเขารวมกจิกรรม 

- สํารวจ 
- บัญชีรายช่ือผูเขารวม 
- ใบสมัครเขารวมการ
ประกวด 

- แบบสํารวจ 
- แบบลงช่ือ 
-  ใ บ ส มั ค ร เ ข า ร ว ม ก า ร
ประกวด 

 ๖) การแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําป

การศึกษา 2565  “ปาริชาติเกมส” ครั้งท่ี ๑6 สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

๑. นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเขารวมการแขงขันกีฬา 
๒. นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเลนกีฬาเพื่อสงเสริม
สุขภาพ 

- จํานวนสถานศึกษาใน
สังกัดท่ีมีนักเรียนสมัคร
เขารวมแขงขันกีฬา 

จํานวนนักเรียนท่ีสมัครเขา
โครงการ 

- แบบบัญชีรายช่ือ 
- แบบรายงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ขับเคล่ือนการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖5 
 ๑) โรงเรียนในสังกัด ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคล่ือนการดําเนินงานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบาย และสามารถปองกันและ
แกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 ๒) สถานศึกษาดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน 

           ๓) สถานศึกษามีแนวทางในการไปพฒันาและสรางระบบการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 
อบายมุข ปจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 

9.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา TO BE NUMBER ONE 
 1) นักเรียนแกนนําไดรับการฝกและพัฒนาทักษะความเปนผูนําท้ังดานบริหารและบริการ  

 2) นักเรียนแกนนําสามารถใหความชวยเหลือดูแลใหคําปรึกษากับเพื่อนได 
 3) นักเรียนแกนนําสามารถเปนแบบอยางท่ีดีและถายทอดคานิยมความเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ

ติดใหแกเพื่อนได 
 4) ผูบริหาร บุคลากร เจาหนาท่ี ครู สามารถใหความชวยเหลือดูแลใหคําปรึกษากับนักเรียนได 
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9.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการคายลูกเสือ เนตรนารีแกนนําตานยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2565 
 ๑) ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติด มีภูมิคุมกันและปองกันปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และรวมกันตานภัยยาเสพติด 
           ๒) ลูกเสือ เนตรนารี มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค มีทักษะชีวิต มีความตระหนักรูและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค รูจักการจัดการกับอารมณ
ความเครียด มีทักษะการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองไมใหต้ังครรภ 
ในวัยรุน  และไมเกี่ยวของกับยาเสพติด 
          ๓) มีเครือขายกองลูกเสือตานภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา สามารถดําเนินกิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

9.๔ การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตานยาเสพติด จังหวัดบึงกาฬ 

 ๑) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
บึงกาฬ ไดรวมกันดําเนินการขับเคล่ือนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนดวยกระบาน
การลูกเสือ เนตรนารี 
 ๒) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดมีการสงเสริมการดําเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือดวยกระบวนการดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงาน
ลูกเสือจังหวัด  

๓) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ ไดมีการดําเนินงานและสงเสริมการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดบึงกาฬ ไดรับการพัฒนาใหเปนแกนนําดานลูกเสือและการตอตานภัยยาเสพติด 

๔) ลูกเสือ เนตรนารีผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเปนแนวรวมในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน รวมถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 

 9.๕ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุนใหญ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
บึงกาฬ ประจําป ๒๕๖5 

      ๑) ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ วินัย มีความเขมแข็ง มีความอดทน มีความเปนผูนํา มีความ
พรอมเพรียง มีความสามัคคี รูจักเสียสละ ชวยเหลือผูอื่น มีทักษะการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

๒) ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และคณะกรรมการฯ ท่ีเขารวมกิจกรรมการ
ประกวดระเบียบแถว ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และสามารถนําส่ิงท่ีเปนประโยชนและมีความรูถูกตองไปปรับ
ใชในสถานศึกษาตอไป 

๓) กิจการลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษามีการพัฒนาและไดรับความสนใจจากสมาชิกลูกเสือ     
เนตรนารีมากยิ่งข้ึน 

 9.๖ การแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2565  “ปาริชาติเกมส” ครั้งท่ี ๑6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
          ๑) ไดดําเนินการขับเคล่ือนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนโดยใชกิจกรรม
กีฬาและการออกกําลังกาย 
 ๒) นักเรียนสามารถใชกิจกรรมการออกกําลังกายแสดงออกถึงความสามารถในการเปนผูนํา การ
ทํางานเปนทีม เกิดความรักและสามัคคี ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 ๓) ไดดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด
โดยใชกิจกรรมกีฬาเขามามีสวนรวม 

๔) นักเรียนไดรับการสงเสริมจากสถานศึกษาและสามารถพัฒนาทักษะดานการกีฬาของตนเองสู
การเปนนักกีฬาอาชีพในอนาคตได 

5) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
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๑.3 ช่ือโครงการ  :  เสริมสรางทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม หรืออุบัติซ้ํา 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : ๑ ดานความมั่นคง 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะ
ท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูผูรับผิดชอบโครงการ   ๑. นางวัชราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม  2564- 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพสังคมปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากข้ึน อีกท้ัง

เทคโนโลยี การส่ือสารท่ีทันสมัยสามารถเขาถึงไดงาย การส่ือสาร ความหลากหลายของเช้ือชาติ วัฒนธรรมการ
หลอหลอมความคิดและความเช่ือของกลุมคน รวมท้ังส่ิงแวดลอมตาง ๆ รอบตัวเด็กทําใหเด็กตองเผชิญกับส่ิง
ยั่วยุหรือแบบอยางท่ีไมเหมาะสม สงผลตอพฤติกรรม ความคิด ความเช่ือผิดๆของเด็ก จึงทําใหเกิดปญหา
มากมาย เชน ปญหาดานอารมณและจิตใจ ปญหาสุขภาพ ปญหาการปรับตัว ปญหาความรุนแรงทางเพศ และ
ปญหายาเสพติดใหโทษ ฯลฯ ซึ่งเปนปญหา ท่ีมีความรุนแรง สลับซับซอน หากไมดําเนินการแกไขจะเกิด
ผลกระทบในวงกวางตอความมั่นคงแหงชาติ การเสริมสรางทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมจึงเปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีชวยใหเด็กมีความสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ รอบตัวและ
เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งเปนการพัฒนาท้ังความรู ความคิด ทัศนคติ อารมณ และทักษะ
ชีวิตท่ีจําเปนสําหรับบุคคลท่ีจะชวยใหดําเนินชีวิตใหอยูรอดปลอดภัยและมีความสุข  

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เสริมสรางทักษะ ในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม จึงไดจัดทําโครงการการจัดการเรียนรู บูรณา
การทักษะชีวิต และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมข้ึน เพื่อใหสถานศึกษานําไปเปน
แนวทางในการชวยเหลือและแกไขปญหาของเด็กจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหครูและผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบใหมและมีแนวทางในการ
เสริมสรางทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม   

2.  เพื่อใหนักเรียนแกนนํามีภูมิคุมกันทางสังคม และมีความรูความเขาใจมีทักษะในการปองกันตนเอง
จากภัยรูปแบบใหมและสามารถนําไปขยายผลและชวยเหลือบุคคลอื่นได 

3. เปาหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 
 1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 25 แหง  

2) ครแูนะแนว หรือครผููดูแลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน นักเรียนแกน
นําโรงเรยีนละ 6 คน รวม 178 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูและผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบใหมและมีแนวทางในการเสริมสราง
ทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม   

2) นักเรียนแกนนํามีความรูความเขาใจมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยรูปแบบใหมและ
สามารถนําไปขยายผลและชวยเหลือบุคคลอื่นได 

๔. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมครูผูรับผิดชอบและ
นักเรียนแกนนํา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แจงโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธโครงการ 
3. จัดประชุมตามโครงการ 
4. สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 
๕.  ติดตามผลการดําเนินโครงการ  

 

ม.ค – ก.ย.65 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

 

5. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ            

ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. งบประมาณ   งบประมาณจํานวน  40,000.- บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน)  
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นนบาทถวน) 
 6.2 งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน ................บาท (-) 
 6.3 งบประมาณจาก อื่น ๆ  จํานวน ................บาท (-) 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมครูผูรับผิดชอบและ
นักเรียนแกนนํา  
- คาอาหารกลางวัน 80 บาท x 178 คน  
- คาอาหารวาง 35 บาท x 178 คน x 2 มื้อ 
- คาตอบแทนวิทยากร  
-คาวัสดุฯ/ปาย/คาเกียรติบัตร/คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม  

40,000 
 

 

 
 
 
 
   4,800 
 

 

 
 

14,240 
12,460 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

8,500 
รวม 40,000 4,800 26,700 8,500 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเส่ียง 

1) สถานศึกษาบางแหงไมสงครูผูรับผิดชอบระบบดูแลและนักเรียนแกนนําเขารวมอบรม 
2) นักเรียนแกนนําบางคนไมสามารถนําความรูไปขยายผลตอไปได 

7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1) สรางความเขาใจใหกับสถานศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดอบรม 
2) ใหการสนับสนุน ยกยองและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน  
3) กําชับใหผูบริหารโรงเรียนคัดเลือกเด็กนักเรียนท่ีเปนแกนนํานักเรียนเขารวมประชุมอบรม 

และสามารถนําความรูไปขยายผลใหนักเรียนในโรงเรียนได 100% 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีรวม
โครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัย
รูปแบบใหมและมีแนวทางในการ
เสริมสรางทักษะในการปองกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม   

การสํารวจ สังเกต สอบถาม 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ครูและผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบใหมและมีแนวทางในการเสริมสราง
ทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม   

2. นักเรียนแกนนํามีภูมิคุมกันทางสังคม และมีความรูความเขาใจมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
รูปแบบใหมและสามารถนําไปขยายผลและชวยเหลือบุคคลอื่นได 
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๑.4 ช่ือโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝงเด็กและเยาวชนไทย สรางวินัยจราจร ประจําป 2565  
                       (ภายใตโครงการสถานศึกษาปลอดภัย) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 10 ประเด็นการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะ
ท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ   :  1. นางวัชราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะโครงการ            ใหม          ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันเด็กและเยาวชนจํานวนมาก มีความจําเปนตองเดินทางไปยังสถานศึกษาดวยตนเอง ใน

รูปแบบตางๆ ท้ังเดินเทา ขับข่ีรถ โดยสารรถประจําทาง ซึ่งลวนแตมีความเส่ียงในการใชรถใชถนนดวยกัน 
ท้ังส้ิน และท่ีมีความนิยมมากและเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ ขับข่ีหรือซอนทาย 
รถจักรยานยนตไปยังสถานศึกษา ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเส่ียงในการขับข่ี เชน ขาดประสบการณและทักษะใน 
การขับข่ี ประมาท ชอบความเส่ียง คิดวาตัวเองเกง ชอบขับข่ีเร็วดวยความคะนองตามวัย ไมรูวาส่ิงใดเปน 
อันตราย เพื่อนยุ เมาแลวขับ ไมเคารพกฎจราจร ขาดจิตสํานึกในการใชรถใชถนน ไมใสใจในความปลอดภัย 
ของตนเองและเพื่อนรวมทาง พฤติกรรมเหลานี้สงผลใหการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในวัยกําลัง 
ศึกษา มีความเส่ียงตอการเสียชีวิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูขับข่ีในชวงอายุอื่น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
รณรงคในการปองกันการอุบัติเหตุจราจรทางบก โดยมีเปาหมายลดจํานวนผูเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนลง 
จึงถือเปนนโยบายสําคัญท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
จริงจังเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

ดังนั้น กลุมเส่ียงตออุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ท่ีควรมุงเนนดําเนินการปองกันและแกไขปญหา 
ท่ีสําคัญคือ เด็กและเยาวชน ซึ่งจะตองใหความรูความเขาใจ ปลูกฝงจิตสํานึกความปลอดภัยใหเหมาะสม กับ
วัย โดยผานการเขาถึงกลุมเด็กและเยาวชนในหลายๆ ชองทาง และชองทางท่ีเหมาะสมถือเปนหัวใจสําคัญ ท่ี
จะทําใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูความเขาใจ มีจิตสํานึกในการใชรถใชถนนท่ีปลอดภัย เปนภูมิคุมกัน 
ความเส่ียงในการดําเนินชีวิตท้ังปจจุบันและอนาคต ท่ีจะแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนไดอยางตรงจุด คือ การให 
ความรูควบคูไปกับความบันเทิงในวันเด็ก และวันแมแหงชาติของทุกป ซึ่งเปนวันท่ีเด็กมีความรูสึกภาคภูมิใจใน 
ตนเอง สามารถจดจําสาระความรูท่ีไดรับ สรางความประทับใจ ควบคูไปกับความบันเทิงท่ีไดรับไดเปนอยางดี 
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ซึ่ง ไมเพียงแตเด็กและเยาวชนเทานั้นท่ีจะไดรับความรู ผูปกครอง และบุคคลท่ัวไปท่ีพาเด็กมารวมงาน หรือ
มารวม งานดวยตัวเอง ก็จะไดรับความรูพรอมกันไปดวย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดมีการขับเคล่ือนนโยบายดานการสงเสริม
วินัยจราจรในสถานศึกษาอยางจริงจังมาต้ังแตป 2562 ซึ่งในปจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัดท่ีรับผิดชอบโดย
แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพื้นท่ีรับผิดชอบ
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 25 โรงเรียน และมีจํานวนนักเรียนในสังกัดจํานวน 19,750 คน จึงจําเปนท่ีตองมีการ
ปลูกฝงใหกับนักเรียนเติบโตเปนเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติสืบไป จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝงเด็กและเยาวชนไทย สราง
วินัยจราจร ประจําปการศึกษา ๒๕๖5 ดังกลาวข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและการใชรถใชถนนท่ีถูกตอง เพื่อใหนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดใหสามารถนําไปปฏิบัติขณะใชรถใชถนนไดอยางปลอดภัย 

2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสรางวินัยจราจรใหกับนักเรียนในสังกัด ให
เปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย เคารพกฎจราจร 

2.3 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรม การแลกเปล่ียนความรู และมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย  

2.4 เพื่อกระตุนใหครู ผูปกครอง บุคคลแวดลอมนักเรียน รวมท้ังผูเกี่ยวของทุกภาคสวน มีสวนรวมใน
การสรางเสริมระเบียบวินัยในการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย 

๓. เปาหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ จํานวน 178 คน 
   3.1.1  นักเรียนแกนนําในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

จํานวน 25 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 25 คน 
  3.1.2 ครูผูรับผิดชอบโครงการในโรงเรียน จํานวน 25 คน 
  3.1.3 เจาหนาท่ีและวิทยากร จํานวน 10 คน 

๓.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนแกนนําในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ท่ีเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบการจราจรไดอยางถูกตองสามารถ 
รวมท้ังเปนแกนนําและขยายผลสูนักเรียนไนสถานศึกษาในได 

3.2.2 ครูผูรับผิดชอบโครงการในโรงเรียน สามารถนําความรูไปถายทอดสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาตามนโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัยของผูใชรถในสถานศึกษา 
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4. วิธีการดําเนินงาน 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
  ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน ๒๕๖5  ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา บึงกาฬ 
 

๖. งบประมาณ  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน     20,000   บาท  
    6.2 เงินงบประมาณจาก อบจ.บึงกาฬ จํานวน  ...................... บาท 
 

 รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมการปลูกฝงเด็กและเยาวชนไทย สรางวินัยจราจร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
1. คาอาหารสําหรับนักเรียน ครูผูรับผิดชอบ และ

วิทยากร จํานวน 60 คน 
(60คนx80บาทx1มื้อ) 

4,800  4,800  

2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับนักเรียน ครู
ผูรับผิดชอบ และวิทยากร จํานวน 60 คน  
(60คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

4,200  4,200  

3. คาตอบแทนวิทยากร  2,000 2,000   

4. คาบํารุงสถานท่ี 2,000  2,000  

5. คาวัสดุ/อุปกรณ/จัดทําคูมือ/เอกสารรายงานผล/
เกียรติบัตร 

500   500 

รวมท้ังสิ้น 13,500 2,000 11,000 500 
กิจกรรมท่ี 2 ประกวดโรงเรียนสงเสริมการสรางวนิัยในสถานศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการ  จํานวน  5 คน 1 ครั้ง 175  175  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. รวบรวมขอมูล วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ต.ค.–พ.ย. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 2. จัดทํา และเสนอโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ 

3. ประชาสัมพันธ รณรงค ตามแนวทางการดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

ต.ค. ๖4 – 
ก.ย. ๖5 

สพม.บึงกาฬ 

3. ติดตอประสานงานวิทยากรและฝายท่ีเกี่ยวของ ม.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ 
4. ดําเนินงานโครงการฯ ม.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ 
5. ตาดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ม.ค.-ส.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ 
๖. รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย. ๖5 สพม.บึงกาฬ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

    คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (5คนx35x1มื้อ) 

2. คาชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง/คาเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ     

3. คาตอบแทนโรงเรียนตนแบบฯ 

    3.1 รางวัลชนะเลิศ                 จํานวน 1 รางวัล 

    3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน ๑ รางวัล 

    3.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล 

    3.4 รางวัลชมเชย                   จํานวน ๑ รางวัล 

 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

  

2,000 

1,500 

1,000 

500 

 

4. คาวัสดุ/อุปกรณ/จัดทําคูมือ/เอกสารรายงานผล/

เกียรติบัตร/โลรางวัล 

1,325   1,325 

รวมท้ังสิ้น 20,000 2,000 16,175 1,825 

รวมท้ังสิ้น (กิจกรรมท่ี 1 + ๒) 1๐0,000 3,600 88,400 8,000 

 
8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

8.๑ ปจจัยความเส่ียง 
1) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ 
2) สถานศึกษาขาดการนําไปขยายผลและดําเนินการอยางจริงจังในสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาไมมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตอเนื่อง 
4) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ 

  8.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1) กระตุนผูบริหารใหเห็นความสําคัญในการดําเนินงานโครงการอยางจริงจัง 
2) ประสานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ เชน กรมการขนสง

ทางบก สถานีตํารวจ แขวงการทาง หนวยงานเอกชน เพื่อใหความรูความเขาใจในกฎระเบียบ และวินัยดาน
การจราจร เปนตน 

3) ใหสถนศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา และ
ปงบประมาณ 

4) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางชองทางอื่น ๆ เชน เว็ปไซดของ สพม.บึงกาฬ, นําเขา
วาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษาประจําเดือน, เผยแพรผานชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เปนตน  
 

9.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
๑. จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพม.บึง

กาฬ ท่ีเขาโครงการไดรับความรู ความเขาใจ 
และผานการประเมินไมตํ่ากวารอยละ 80 

- จํานวนนักเรียนและครูท่ี
เขารับการอบรม 

- การประเมินและทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม 

- แบบบัญชีรายช่ือ 
- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
๒. นักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมและครูผูรับผิดชอบ

โครงการนําไปถายทอดและขยายผลสูนักเรียนใน
สถนศึกษาได 

๓. สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการของสถานศึกษาประจําเดือนตลอดป 

- การสงรายงานประจําเดือน
ของโรงเรียน 

 
 

 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.๑  นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและการใชรถใชถนนท่ีถูกตอง สามารถนําไปปฏิบัติ

ขณะใชรถใชถนนไดอยางปลอดภัย 
10.2 นักเรียนมีจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสรางวินัยจราจรใหกับนักเรียนในสังกัด ให

เปนผูท่ีมีระเบียบ วินัย เคารพกฎจราจร 
10.3 นักเรียนไดรับการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรม การแลกเปล่ียนความรู และมี

ความเขาใจเกี่ยวกับการใชรถใชถนนในสถานศึกษาอยางถูกตองปลอดภัย  
10.4 ครู ผูปกครอง บุคคลแวดลอมนักเรียน รวมท้ังผูเกี่ยวของทุกภาคสวน มีสวนรวมในการสราง

เสริมระเบียบวินัยในการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย 
10.5 เปนการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและนโยบาย

ของจังหวัด 
10.6 นักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมและครูผูรับผิดชอบโครงการนําไปถายทอดและขยายผลสูนักเรียน

ในสถนศึกษาได 
10.7 สถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานสงเสริมวินัยจราจร และสามารถเปนโรงเรียนตนแบบในการเปน

แหลงเรียนรูและศึกษาดูงานได 
10.8 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดดําเนินการขับเคล่ือนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดมีการ

ดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ และสามารถนําไปออกแบบและจัดกิจกรรมท่ีมี
ความเหมาะสมกับนักเรียนในสถานศึกษาในอนาคตได 
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๑.5 ช่ือโครงการ  :  โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                          มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะ
ท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ  
ผูรับผิดชอบโครงการ   1. นายปราโมทย คําเพชรดี 2. นายโชคชัย ชินโณ 
ลักษณะโครงการ           ใหม         ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬเปนสถานท่ีเสริมสรางความคิด  จิตใจ  
จริยธรรม  และคุณธรรมตาง ๆ เพื่อทุกคนแสวงหาความรู  ตลอดจนเรื่องของสุขภาพท่ีดี  การบริการดาน
สถานท่ีใหกับชุมชนเพื่อเปนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตใจแจมใส  รักความสงบรมรื่น  เปนสมบัติของ
ประชาชน  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนมาใชบริการ  ดังนั้น   สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงจัดบรรยากาศเพื่อพัฒนาแหลงความรูควบคูกับการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี  รวมท้ังบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีดีในสํานักงานใหเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค   
๒.1 เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน/ดูแลซอมแซมวัสดุอุปกรณใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา       

บึงกาฬ มีสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีสะดวกในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมภายในสํานักงานให
เปนสถานท่ีสวยงาม สะอาดเรียบรอย นาอยูอาศัย รมรื่น เปนท่ีประทับใจสําหรับผูมาติดตอราชการ 
  2.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานสํานักงานฯใหมีมาตรฐานสูประชาคมอาเซียน 
 ๒.3 เพื่อพัฒนาบรรยากาศเอื้อตอการประสานงาน / ติดตอราชการกับหนวยงานราชการอื่น 

๒.4 เพื่อเปนการรักษาทรัพยสินของทางราชการ  
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๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

เพื่อใหเจาหนาท่ี / บุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีภูมิทัศนท่ี
สวยงามและวัสดุอุปกรณท่ีพรอมใชงานเพื่อบริการแกขาราชการครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอ
ราชการประมาณวันละ 100 คน  

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ให มีภูมิทัศนท่ีสวยงามและบริการ ขาราชการครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอราชการ 

๔. วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม 
 4.1 สํารวจสภาพของอาคารสถานท่ี 
 4.2 ประชุมปรึกษาหารือเจาหนาท่ี 
 4.3 จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
 4.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ 
 4.5 ดําเนินการปรับปรุง 
 4.6 สรุปและรายงานผล 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 
  ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

๖. งบประมาณ  งบประมาณ  จํานวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน    -        บาท (-) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 
รายการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ท่ีใช 

 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1. กิจกรรม 5 ส 10,000 - 

 
10,000 - 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน จัดทําบอรดนิทรรศการ ปาย 
    ประชาสัมพันธงานตางๆ และซอมบํารุงวัสดุอุปกรณสนง.  

90,000 - 
 

90,000 - 

                                        รวม 100,000 - 100,000 - 
หมายเหตุ ถ่ัวจายทุกรายการ 
 
๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.1 ประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีมากข้ึน 
 ๗.2 ขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงานสูงข้ึน 
 ๗.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีบรรยากาศนาอยูอาศัยมีความสวยงาม และ
วัสดุอุปกรณท่ี เอื้อตอการปฏิบัติงาน ในทางท่ีดี มีความประทับใจ ตอผูพบเห็นและผูมาติดตอราชการ 



 

 

12
 

   

 

2.1 ช่ือโครงการ  :  การสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอใน 
       สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปการศึกษา 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     ๑. นางวัชราภรณ มะปะรัง ๒. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม นําความรู มุงมั่น

ขยายโอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหกวางขวางและท่ัวถึง โดยคํานึงถึงการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุมท้ังดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา นอกเหนือจากการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังสงเสริมสรางความตระหนักจิตสํานึกในคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย หลักสูตรท่ีใชในปจจุบันมีจุดเนนในการพัฒนา
คนโดยใชหลักคุณธรรมเปนฐานของกระบวนการเรียนรู โดยบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ พรอมท้ังยังมีการจัดเวลาใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ สังคม สรางเสริมศีลธรรม คุณธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ความเอื้ออาทรและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได
ดําเนินโครงการสง เสริมนัก เรียน ผูมี คุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน  เขาศึกษาตอ ใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) รวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีเขารวมโครงการท่ัวประเทศ ในการ
ดําเนินการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดย
เรียกช่ือยอวา โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน มาโดยตอเนื่องเปนประจําทุกป ท้ังนี้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดเขารวมการดําเนินการโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชน เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) มาโดยตลอด  
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เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การคัดเลือก
นักเรียนท่ีมีความประสงคและคุณสมบัติตามเกณฑใหมีโอกาสไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 
2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งเปนผูดําเนินการสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด
และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีเปนผูซึ่งประกอบดวยการเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ในการรวมสงเสริม
ใหเกิดคุณภาพในการคัดเลือกบุคคลเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จึงไดจัด
โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ข้ึน  

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนท่ีเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมได

สมัครเขาโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ๒.2  เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมท่ีสมัครเขา
โครงการไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖5 

๓. เปาหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

 มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
จํานวน 25 โรงเรียน สมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการดวยการ
คัดเลือกของโครงการสงเสริมนักเรียนผูมี คุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๓.๑ เชิงคุณภาพ 
มีนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖5 สมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือกใน
โครงการ และไดรับการพิจารณาเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการและไดรับ
การคัดเลือกใหเขาศึกษาตอ 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษา ทบทวน วิ เคราะหขอ มูล วางแผนการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

ต.ค.  – พ.ย. 
๖4 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

2. จัดทํา และเสนอโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
3. แจงประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการใหโรงเรียน

ทราบ และประสานงานฝายท่ีเกี่ยวของ 
พ.ย. - ธ.ค.  
๖4 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

4. โรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบและ
สมัครผานชองทางการรับสมัครของมหาวิทยาลัยท่ี
เขารวมโครงการฯ 

พ.ย. - ธ.ค. 
๖4 

สถานศึกษาใน
สังกัด   สพม.
บึงกาฬ 

สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ 
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๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
  ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖4 – กุมภาพันธ ๒๕๖5  ณ สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน 
และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
 

๖. งบประมาณ  ๕,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน.-) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน)  
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน    -   บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อ
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ เ บ้ื อ ง ต น ต า ม เ ก ณฑ ท่ี
มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการประกาศ 

พ.ย. - ธ.ค. 
๖4 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

6. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติ
และเอกสารประกอบการสมัครเบ้ืองตนของนักเรียน 

ธ.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

7. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติและ
เอกสารประกอบการสมัครเบ้ืองตนของนักเรียนรวม
ประชุมและตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 

ธ.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๘. จัดสงใบสมัครและเอกสารประกอบของนักเรียนท่ี
ผานการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติและเอกสาร
ประกอบไปยังมหาวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนสมัคร 

ธ.ค. ๖4 
(ตาม

กําหนดการ
ของ

มหาวิทยาลัย
ฯ) 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๙. โรงเรียนนํานักเรียนเขารับการพิจารณาคัดเลือก 
(คัดเลือกดวยวิธีการสอบสัมภาษณ) 

ม.ค. ๖5 
(ตาม

กําหนดการ
ของ

มหาวิทยาลัย
ฯ) 

มหาวิทยาลัยท่ี
เ ข า ร ว ม
โครงการ 

สถานศึกษาในสังกัด 
สพม . บึ งกาฬ ท่ี มี
นักเรียนสมัคร 

๑๐. ติดตามผลการพิจารณาการสมัครของมหาวิยาลัยท่ีมี
นักเรียนในสังกัดสมัคร 

ธ.ค.๖4 – 
ม.ค.๖5 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๑๑. รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงาน ก.พ. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
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  รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การดําเนินการคัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ประจําปการศึกษา 256๓ 
๑. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการตรวจเอกสารและ

คุณสมบัติ จํานวน 5 คน (5 คน x 80 บาท x 1 
ครั้ง) 

400  400  

2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการตรวจ
เอกสารและคุณสมบัติ จํานวน 5 คน (5 คน x ๓๕ 
บาท x 2 ครั้ง)  

350  350  

3. คาอาหารคณะกรรมการจัดพิมพขอมูลนักเรียน
ผูสมัครเขารวมโครงการฯ 

500  500  

๓. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 
ติดตามและนิเทศ 

500 500   

4. คาชดเชยน้ํามัน/จัดสงเอกสาร 200  200  
4. คาจัดทําเอกสาร/คูมือ/รายงาน 

-   คาถายเอกสารคูมือพรอมเขาเลม  
-   คาจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา 
-   คาจัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

1,250 

  

1,250 

รวมท้ังสิ้น ๕,000 500 1,450 1,250 
 
 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
7.๑ ปจจัยความเส่ียง 

7.1.1 นักเรียนขาดขอมูลทําใหขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองและไมสนใจสมัครเขารวม
โครงการ 

7.1.2 ครู/ผูบริหาร/ผูปกครองไมกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจหรือไมสงเสริมใหนักเรียน
สมัครเขาโครงการ และไมประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ 

7.1.3 ครูแนะแนวหรือผูรับผิดชอบไมตรวจสอบเอกสารและผลงานของนักเรียน ทําใหเอกสาร
เกิดความผิดพลาด ไมถูกตองสมบูรณกอนนําสงมายังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

7.1.4 การจัดทําเอกสารผลงานประกอบไมเรียบรอยครบถวนตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
7.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 แจงผูบริหารสถานศึกษากําชับใหครูแนะแนวหรือผูท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน ไดให
ความสําคัญในการสนับสนุนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในโครงการเพิ่มมากข้ึน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและสงสมัครเขาศึกษาตอมากข้ึน 

7.2.2 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางชองทางอื่น ๆ เชน เว็ปไซดของ สพม.บึงกาฬ, 
นําเขาวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษาประจําเดือน, เผยแพรผานชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เปนตน  
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7.2.3 จัดประชุมช้ีแจงใหกับครูแนะแนวหรือครูท่ีรับผิดชอบโครงการเพื่อใหมีความรู ความ
เขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ และการจัดทําเอกสารผลงานนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมือท่ีใช 
1. รอยละของสถานศึกษาในสังกัด สพม.บึงกาฬ ทีมี่
นักเรียนสมัครเขาโครงการ  
2. รอยละของนักเรียนในสถานศึกษาสงักัด สพม.บึง
กาฬ ทีส่มัครเขาโครงการและไดรับการพจิารณา
คัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

- จํานวนสถานศึกษาในสังกัดที่มี
นักเรียนสมัครเขาโครงการ 

- จํานวนนกัเรียนที่สมัครเขาโครงการ
และไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

- แบบบัญชี
รายชื่อ 

- แบบรายงาน 
- จํานวนนกัเรียน

สงใบสมัคร 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.๑  นักเรียนที่เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมไดสมัครเขาโครงการสงเสริม

นักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
ประจําปการศึกษา 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 9.๒  นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมที่สมัครเขาโครงการไดรับการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖4 
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2.2 โครงการ  :  สงเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด  1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

     2. สอดคลองกับโครงการการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปการศึกษา 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ  ๑. นางวัชราภรณ มะปะรัง ๒. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปาประสงคท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาส
ในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนการรับ
นักเรียนปการศึกษา2564 ข้ึนเพื่อเปนการสงเสริมใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
และเพื่อใหเด็กไดเขาเรียนตามความถนัด ความสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผูเรียนไดเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษาตามความตองการ เปนคนดี คนเกงในสังคมตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
        2.1 เพื่อใหประชากรวัยเรียนท้ังเด็กท่ัวไป ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อยางเสมอภาค  เทาเทียม และท่ัวถึง 
 2.2 เพื่อสงเสริมใหประชากรวัยเรียนท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ไดเขารับการศึกษาใน 
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท้ังในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 4 
 2.3 เพื่อใหไดขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากรวัยเรียน ชวงอายุ 12-15 ป ในการจัดทําแผนการ 
รับนักเรียนเขาเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 2.4 เพื่อทราบความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับนักเรียนของผูบริหาร ครูผูรับผิดชอบและ 
ผูปกครอง  
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ มีโอกาสไดรับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1                                                       

3.1.2 นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 
100 

3.1.3 ดําเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียน วางแผนการรับนักเรียน รายงานผลการรับนักเรียน
ในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน 

3..1.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 25 โรงเรียน 
สามารถดําเนินการรับนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ รอยละ 95 ข้ึนไป  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทุกคน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
3.2.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สามารถดําเนินการ

รับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ผลการดําเนินงานการรับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                                       

4.วิธีการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

2 
 

3 
4 
 

5 
 
 

 
6 

ศึกษาเอกสารและนโยบายแนวทางการรับ
นักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
แจงโรงเรียนในสังกัดจําทําสํามะโนประชากรวัย
เรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
จัดเก็บขอมูลแผนการรับนักเรียน 
เสนอแตง ต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จัดดําเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุมัติ 
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
และแผนการรับนักเรียน ฯลฯ 
ดําเนินการรณรงคจัดทําปาย ประชาสัมพันธการ 

ต.ค. 64 
 
 

ต.ค.-พ.ย.64 
 

พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

 
ธ.ค.64 – ม.ค.

65 
 

 
ม.ค.-มี.ค.65 

สพม.บึงกาฬ 
 
 
สพม.บึงกาฬ 
 
สพม.บึงกาฬ 
สพม.บึงกาฬ 
 
สพม.บึงกาฬ 
 
 
 
สพม.บึงกาฬ 

กลุมสงเสริม 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

 
 

7 
 

8 

รับนักเรียน จัดต้ัง ศูนยประสานงานการรับ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี/ระดับสหวิทยาเขต 
ออกติดตามผลการรับนักเรียน/การสอบคัดเลือก
โรงเรียนท่ีแขงขันสูง 
วิเคราะห สรุปและรายงานผลการรบันักเรียน 

 
มี.ค.64 

 
เม.ย. 2564 

 
 
โรงเรียนใน 
สังกัด 
สพม.บึงกาฬ 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

บึงกาฬ  
 
6. งบประมาณ       จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน 5,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

การดําเนินงานรับนักเรียนปการศึกษา 2565 
1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นท่ี 
   จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 4 ครั้ง   
   -อาหารวางและเครื่องด่ืม ครั้งละ 35 บาท   
    X 5 คน จํานวน 4 ครั้ง 
2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบํารุง 
   การศึกษา ปการศึกษา 2565 
   -อาหารวางและเครื่องด่ืม ครั้งละ 35 บาท   
    X 5 คน จํานวน 1 ครั้ง 
2. คาใชจายเดินทางไปราชการ(ติดตามการรับนักเรียน
ภาคสนาม จํานวน 5 โรงเรียน) 
   -คาเบ้ียเล้ียง 5 คนx240 บาทx 3 วัน 
   -คาน้ํามันเช้ือเพลิง 
3.คา ปาย/วัสดุ/รายงานผลการรับนักเรียนเปนรูปเลม/
ทําแผนพับ/เอกสารประกอบการประชุม                                 

 
 
700 

 
 

175 
 
 
 

3,600 
 
 
 
525 

 

  
 
700 

 
 

175 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

525 

รวม 5,000 - 4,475 525 

 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1  ปจจัยความเส่ียง 
7.1.1 โรงเรียนจัดทําสํามะโนประชากรไมท่ัวถึง 100 % 
7.1.2 โรงเรียนไมดําเนินการรับนักเรียนใหเปนไปตามแผนการรับนักเรียน 
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7.1.3 โรงเรียนรับนักเรียนเขาเรียนไมครบตามแผนการรับนักเรียนท่ีกําหนดไว 
 

7.2  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
7.2.1 สรางความตระหนักใหผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีรับผิดชอบ 
7.2.3 ประชาสัมพันธใหท่ัวถึง โดยเฉพาะใหครูแนะแนวแนะแนวใหนักเรียนในโรงเรียนเดิม 

และออกไปแนะแนว แนะนําใหกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
7.2.4 โรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงใหรับนักเรียนไดรอบเดียว และไมใหเพิ่มหองหรือเพิ่มจํานวน

นักเรียนไดอีก หากได 
7.2.5 โรงเรียนขนาดเล็กตองหาวิธีการตาง ๆ ใหไดจํานวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 

8.การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา 
   อยางท่ัวถึง 
2. จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 
  ท่ี1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
3. จํานวนโรงเรียน สามารถดําเนินการรับ
นักเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
3. ผูบริหาร ครูผูรับผิดชอบและผูปกครองมี
ความพึงพอใจกระบวนการรับนักเรียน 

การสัมภาษณ 
สํารวจ 
การสัมภาษณ 
สํารวจ 
การสัมภาษณ 
สํารวจ 
การสัมภาษณ 
สํารวจ 

แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 

 
9. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 ประชากรวัยเรียนไดรับการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเสมอภาค เทาเทียม และท่ัวถึง 
          9.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สามารถรับนักเรียนไดอยาง 
ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ 
          9.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากรวัยเรียน  
ชวงอายุ 12-18 ป สามารถจัดทําแผนการรับนักเรียนได 100% 
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2.3 ช่ือโครงการ  :  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล  
                         พระราชทานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖5 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 2 สรางความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางขีด 
                                               ความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 5. สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพื่อเขารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผูเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 ตัวช้ีวัด 2. รอยละสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

  ตัวช้ีวัด 3. รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     ๑. นางวัชราภรณ มะปะรัง ๒. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับ

รางวัลพระราชทาน เปนประจําทุกป เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ปจจุบันท่ีพระราชทานแดรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปน  มาลากุล) ในป พ.ศ. 2506  ใจความ
วา “มีนักเรียนจํานวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายาม ศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมท้ังมี
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดี นักเรียนไดรับผลการเรียนดีเปนสวนรวม  นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวสมควรไดรับ
รางวัลและทรงยินดีท่ีจะพระราชทานรางวัลให” 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดพิจารณาเพิ่มจํานวนรางวัลและปรับเปล่ียนวิธีการในการดําเนินงานให
เหมาะสมกับสภาพปจจุบันของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาท่ีผาน  การตัดสินตองมีส่ิงแสดงใหเห็นถึง
ความยอดเยี่ยม ดีเดนไดอยางชัดเจนและดีจริง ทุกคนตองตระหนักเสมอวา  รางวัลพระราชทานเปนส่ิงที
ทรงคุณคาและเปนเกียรติประวัติตอผูรับอยางสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศเผยแพร  ไปยังสาธารณชนท่ัวไป  
สมควรท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายตองกระทําอยางรอบคอบ และผูไดรับรางวัลจะตองรักษาคุณความดีนั้นใหยาวนาน
สืบไป    
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดรับแตงต้ังใหเปนศูนยประสานงานการ
คัดเลือกระดับจังหวัดในการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในป
การศึกษา ๒๕๖3 ซึ่งจะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อเปนตัวแทนในการ
รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในระดับจังหวัดบึงกาฬ  แลวสงผลการคัดเลือกใหสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเปนศูนยประสานงานการคัดเลือกกลุมจังหวัดตอไป 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการประเมิน และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

มีทักษะการจัดการและการทํางานดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหไดรับรางวัลพระราชทาน 
2.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และสามารถจัดการศึกษา

ไดดีมีคุณภาพคุณภาพ   
2.3  เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความสามารถระดับมืออาชีพในการประเมินนักเรียนและ

สถานศึกษา เพือ่รับรางวัลพระราชทาน 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  และสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ท่ีมีความพรอมเขารับการประเมินคัดเลือก ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนและพัฒนาใหมีความพรอมในทุกดาน เพื่อเปนตัวแทนในระดับจังหวัดเขารับคัดเลือกใหเปน
สถานศึกษารับรางวัลพระราชทานในระดับกลุมจังหวัด 

3.1.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  และสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดรับการพัฒนาสงเสริมดานคุณลักษณะข้ันพื้นฐาน มีกิจกรรมเดนใน
สงเสริมสนับสนุนเพื่อเปนตัวแทนในระดับจังหวัด เขารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทานในระดับกลุมจังหวัด 
          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  และสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ท่ีมีความพรอมเขารับการประเมินคัดเลือก ไดรับการสงเสริมและ 
ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

3.2.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  และสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ท่ีมีความพรอมเขารับการประเมินคัดเลือก ไดรับการสงเสริมและไดรับ
คัดเลือกเปนนักเรียนดีเดนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

3.2.3 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  และสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ท่ีมีความพรอมเขารับการประเมินคัดเลือก ไดรับการสงเสริมและ ท่ีเรียนดี 
ยากจน ขาดแคลน และดอยโอกาส ไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษา 
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4. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. สนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหมีความพรอมในการเขารับการ

คัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ต.ค.๖4-ก.ย.

65 

 

2 สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีความพรอมในการเขารับ

การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ต.ค.๖4-ก.ย.

65 

 

3. การดําเนินการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน 
ก.ย. 65 

 

๔ ประชุมขยายผลสรางความรูความเขาใจเกณฑการประเมินและ

เสริมสรางศักยภาพดานการประเมินแกคณะกรรมการคัดเลือก

นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   ประจําปการศึกษา ๒๕๖4 ระดับจังหวัดบึงกาฬ 

ส.ค.-ก.ย.๖5 

 

๕ สรุปผลการประเมินและรายงาน ก.ย.๖5  
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
5.1 จัดประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระหวางพฤศจิกายน 2565      

ณ  โรงเรียนท่ีนักเรียนและโรงเรียนท่ีขอรับการเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯและจัดทําเอกสารในการประเมินฯ  ในพฤศจิกายน 2565 

6. งบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน  10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
6.2 งบประมาณจาก สพฐ  จํานวน ..............-........... บาท (.........-..........) 
6.3 งบอื่น ๆ    จํานวน................-.....................(...........-............) 

   

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินการประเมินคัดเลือก

นัก เรียน  และสถานศึกษา เพื่ อรับรางวัล

พระราชทานประเมินคัดเลือกนักเรียน จํานวน 5 

คน และสถานศึกษาจํานวน 3 โรงเรียน ออก

ประเมินจํานวน 2 วัน  

-เบ้ียเล้ียง 5 คน x2วันx240 

2,400  2,400 

 

 

 

 

 

 

-คาน้ํามันเช้ือเพลิง    2,030  2,030  
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก   

        นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล   

 พระราชทานจํานวน 6 คนจํานวน 1 ครั้ง  

1. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 6 คน x ๒ มื้อ ๆ  

    ละ ๓๕ บาท  (2x35x2 ) 

2.คาอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ 12๐ บาท  

   (6x120) 

 

 

 

420 

 

 

720 

  

 

 

420 

 

 

720 

 

กิจกรรมท่ี 3  ออกนิเทศติดตาม 

1.คาเบ้ียเล้ียง(5คนๆละ240บาท 2วัน) 

2.คาน้ํามันเช้ือเพลิง 

 

 

2,400 

2,030 

 

2,400 

 
2,030 

 

รวมงบประมาณ 10,000 2,400 7,600 - 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1 ปจจัยความเส่ียง 
7.1.1 นักเรียน สถานศึกษา ยังขาดความพรอมและการสงเสริมสนับสนุนในการเตรียมความ

พรอมเขารับการประเมิน และคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7.1.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
7.2.1 ศึกษา ดูงาน สถานศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลพระราทาน 
7.2.2 ใหการชวยเหลือ และสนับสนุนในการเตรยีมความพรอมเพื่อเขารับรางวัลพระราชทาน        
7.2.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
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2.4 ช่ือโครงการ  :   โครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึกการบริหารจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
                           และการประกวดโรงเรียนตนแบบการสรางจิตสํานึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 5 สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     ๑. นางวัชราภรณ มะปะรัง ๒. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมีจุดเนนในการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
โดยการเสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ดานส่ิงแวดลอม สงเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ
และสรางรายได ซึ่งในสภาพปจจุบัน ปญหาการรับรูในดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ท่ีประชาชนยังประสบปญหาความเขาใจท่ีถูกตองและยังขยายองคความรูท่ีชัดเจนในวงท่ีจํากัด จึงทําใหเปน
สาเหตุหนึ่งในการขับเคล่ือนเปนไปไดชาและมีอุปสรรคปญหา ดังนั้น การใหการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจ
และความตระหนักตอการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนแนวทางหนึ่งใน
การบรรเทาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอสาธารณชนท่ัวไป และเปด
กวางการรับรูในการพัฒนาสูการเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษขยะ
มูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชน และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีพันธกิจหลักในการสรางประชากรหรือคนท่ีมี
คุณภาพจากการศึกษาใหกับสังคมจากรุนสูรุน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 5 การเติบโต
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
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ท่ี ๑๒ เพื่อเนนและใหความสําคัญในการใหความรูท่ีถูกตอง สรางจิตสํานึกอยางตอเนื่องและสงเสริม สนับสนุน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการผลิตและบริโภคใหคํานึงถึงทรัพยากรเพื่อคนรุนตอไป เปนตนแบบท่ีมี
คุณภาพและมีจิตสาธารณะ สูท่ีบานและชุมชน จึงมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึง
การขับเคล่ือนแผน นโยบายและยุทธศาสตร และเปนแนวทางใหประสบความสําเร็จ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดโครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึก
การบริหารจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการประกวดโรงเรียนตนแบบการสรางจิตสํานึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดไดมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัดไดมีความรู ความ
เขาใจ และเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเลือกใชและบริโภคส่ิงท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สถานศึกษามี
การจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ขยะพลาสติก การสงเสริม
ใหเกิดการ “เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณอยางคุมคา เปนแบบอยางท่ีดีใหกับโรงเรียนและชุมชนรอบขาง มีการ
ผลิตส่ือและสรางผลงานท่ีดีมีประโยชนท่ีควรแกการเผยแพรและขยายผล รวมถึงเปนการปลูกฝงและสราง
ความตระหนักใหเกิดข้ึนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและยั่งยืนสืบไป  

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดไดมีสวนรวมในการสราง

จิตสํานึกใหกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัดไดมีความรู ความเขาใจ และเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการ
เลือกใชและบริโภคส่ิงท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

2.๒ เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดไดมีการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ขยะพลาสติก การสงเสริมใหเกิดการ “เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับโรงเรียนและชุมชนรอบขาง 

2.๓ เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดไดมีสวนรวมในการผลิตส่ือและสรางผลงานท่ีดีมีประโยชนท่ี
ควรแกการเผยแพรและขยายผล 

2.4 เพื่อเปนการปลูกฝงและสรางความตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหกับนักเรียนและบุคลากร
ในสังกัด 

2.5 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาจน
เปนตนแบบหนวยงานทางการศึกษาท่ีสามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับหนวยงานหรือผูท่ีมีความสนใจได 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
3.1.๑ สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน มีการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ขยะในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม อยางนอย 2 กิจกรรม 
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน มีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาประจําปอยางนอย 1 ครั้ง  
๓.2 เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และสถานศึกษาในสังกัดมีผลการดําเนินงาน
และไดมีสวนในการสนับสนุนและดําเนินการเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกการบริหารจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมใหกับนักเรียนในสถานศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง I
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รวมถึงมีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน สามารถพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบการสรางจิตสํานึกบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. วิธีการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 

1. รวบรวม วิเคราะหขอมูล วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ต.ค. ๖4 กลุมสงเสริมฯ 

 
 

2. จัดทําและเสนอโครงการฯ ต.ค. ๖4 

3. 
ประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของไปยังสถานศึกษาในสังกัด 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. ๖5 

4. 4.1 ดําเนินงานตามโครงการฯ ดังน้ี 

4.1.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดําเนินการ ดําเนินงาน
ตามนโยบายสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําป
งบประมาณ 2565 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. ๖5 

 
4.1.2  อบรม รณรงค ประชาสัมพันธ และสงเสริมการ

จัดการขยะในสถานศึกษา 
4.1.3 นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของ

โรงเรียนในสังกัด 
4.2   สถานศึกษา ดําเนินการดังน้ี 

4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา รวมถึงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

4.2.2 มีการจัดทําแผนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะของสถานศึกษาใน
รูปแบบตางๆ  

4.2.3 เขารวมการประกวดกิจกรรมโรงเรียนตนแบบการสราง
จิตสํานึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ม.ค.–ก.ย. ๖5 

 

ม.ค.–ก.ย. ๖5 

 
ต.ค. 64 – 
ก.ย. ๖5 

กลุมสงเสริมฯ 
 

กลุมสงเสริมฯ 
 

สถานศึกษาในสังกัด 

5. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาประเมินการประกวดโรงเรียน
ตนแบบการสรางจิตสํานึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 

ส.ค.– ก.ย. ๖5 
กลุมสงเสริมฯ 

6. คณะกรรมการดําเนินการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการ
ดําเนินงานและการประกวดกิจกรรมฯ 

ส.ค.– ก.ย. ๖5 
คณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลท่ี 
1-3 และชมเชย (รวม ๔ รางวัล) 

ส.ค.– ก.ย. ๖5 
คณะกรรมการ 

8. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน ก.ย. ๖5 กลุมสงเสริมฯ 
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๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
5.1 ระยะเวลาดําเนินการ  

ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน ๒๕๖5  
5.2  สถานท่ีดําเนินการ  

- สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 25 โรงเรียน  
- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

๖. งบประมาณ  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน.-) 

    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ    จํานวน    10,000.-  บาท  
    ๖.๒ งบประมาณจาก สพฐ.       จํานวน               -   บาท  
 รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจาย 

คาตอบแทน 
คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1. คาอาหารกลางวันครูท่ีรับผิดชอบจํานวน 25 โรงเรียน ๆ 

ละ 1 คน 25 คน x 80 บาท x 1 ครั้ง) 
2,000  2,000  

2. คาอาหารวางและเครือ่งด่ืมครูท่ีรับผิดชอบ โรงเรียน ๆ 
ละ 1 คน 25 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง) 

1,750  1,700  

3. คาตอบแทนวิทยากร 600 600   
4. คาวัสดุอุปกรณ/คูมือ/เกียรติบัตร     

รวมท้ังสิ้น 4,350 - 3,700 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจาย 

คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๒ : การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึกการบริหารจัดการขยะท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม และการประกวดโรงเรียนตนแบบการสรางจิตสํานึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 

1. จัดประชุมคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินงาน  
      จํานวน 5 คน       

    

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเชิงประจักษใน
สถานศึกษา 

    

3.   การประกวดโรงเรียนตนแบบฯ  
              3.1 ชนะเลิศ                  จํานวน ๑ รางวัล 
              3.2 รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล 
              3.1 รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล 
              3.1 ชมเชย                    จํานวน ๑ รางวัล      

 
1,000 

800 
500 

  
1,000 

800 
500 

 

4.   คาวัสดุอุปกรณ/คูมือ/รายงานผลการดําเนินงาน(รูปเลม)/
เกียรติบัตร/โลรางวัล/จัดทําส่ือ VTR 

2,700   2,700 

รวมท้ังสิ้น     

รวมท้ังสิ้น (กิจกรรมท่ี 1 + 2) 10,000 600 6,000 2,700 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.๑ ปจจัยความเส่ียง 
7.1.1 เนื่องดวยสถานการณของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงอาจมีผลทําใหการจัด

กิจกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนในชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปงบประมาณมีขอจํากัด 
7.1.2 ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบไมใหความสําคัญและขาดความตระหนักในการสงเสริมและ

สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการอยางจริงจัง 
7.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 มีการกํากับ นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะและตอเนื่อง 
7.2.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดทําเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติและเปนขวัญกํากัง

ใจใหกับสถานศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานสําหรับสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน 
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8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

๑. การดําเนินงานตามโครงการฯ ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
 

 
๒. การดําเนินงานและกิจกรรมตามโครงการฯ ของ

สถานศึกษาในสังกัด 

1. มีการดําเนินงานท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
ของสถานศึกษาในสังกัดตามแนวการ
ดําเนินงานโครงการฯ  
2. มีกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษา 
3. มีการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการขยะในสถานศึกษา  

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 

 
 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.๑  สถานศึกษาในสังกัดไดมีสวนในการสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนและบุคลากรใน
สังกัดไดมีความรู ความเขาใจ และเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเลือกใชและบริโภคส่ิงท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

9.2 สถานศึกษาในสังกัดไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการเรียนรูเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ ขยะพลาสติก การสงเสริมใหเกิดการ “เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณอยางคุมคา เปน
แบบอยางท่ีดีใหกับโรงเรียนและชุมชนรอบขาง 

9.๓ นักเรียนและบุคลากรในสังกัดไดรับการปลูกฝงและสรางความตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
9.4 เกิดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท่ีทําใหนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันพรอมสามารถขยายผลสูครอบครัว ชุมชน และสังคมได 
9.5 เปนสวนหนึ่งท่ีสามารถนําไปพัฒนาหนวยงาน โดยมีความสอดคลองกับกิจกรรมการบริหาร

จัดการขยะของสถานศึกษา กิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมการขับเคล่ือนตามการประกาศ
เจตนารมณตามขอคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศ ดานการสงเสริมใหเด็กไทยเลิกใชถุงพลาสติกของ
สถานศึกษาในสังกัด รวมถึงโครงการสํานักงานสีเขียวของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได 

9.6 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาจนเปนตนแบบ
หนวยงานทางการศึกษาท่ีสามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับหนวยงานหรือผูท่ีมีความสนใจได 
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2.5 ช่ือโครงการ  :   แนะแนวอาชีพและศึกษาตอ สูการประกอบอาชีพท่ีใช 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 5. สรางโอกาสบูรณาการดวยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
พันธกิจ 5. บูรณาการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
เปาประสงค 2. สถานศึกษาเปดสอนวิชาชีพท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและ

ความสนใจ 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีเปดสอนวิชาชีพท่ีหลากหลายมากกวา 1 วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนครูท่ีปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอยาง

นอย 1 วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอยางนอย 1 วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 4. รอยละของผูเรียนท่ีจัดทําโครงงานอาชีพในโรงเรียนอยางนอย 1 โครงงาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษา นอกจากจะตองจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดความรูคูคุณธรรมแลวยัง จะตอง

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน  ความถนัดและความตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูชีวิตจริงของตนเองเรียนรูทองถ่ิน  เรียนรูสภาพภูมิศาสตร  ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การดํารงชีวิต ภูมิปญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ตลอดจนใหมีความรักความผูกพัน  และมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  รวมท้ังสามารถนําไปประยุกตใชใหในการประกอบอาชีพ และการดํารง ชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคา  
ซึ่งการพฒันาทางวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อสรางครูใหเปนผูมีทักษะความรู
ความสามารถเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหา การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะอื่น ๆ ท่ีสําคัญตอวิชาชีพ  ซึ่ง
เปนยุกตแหงการสรางสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดข้ึนแกครูเพื่อเปนตัวแบบ แหงการเรียนรูของช้ันเรียนท่ีจะ
นําไปสูการสรางทักษะการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 และการแนะแนวอาชีพ  ท่ีจะตองดําเนินการสงเสริมสนับสนนุให
โรงเรียน  สามารถแนะแนวอาชีพ ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียนตามเปาหมายท่ีกําหนด  และ
เรียนจบไปแลวสามารถประกอบอาชีพได แนะแนวอาชีพและศึกษาตอ สูการประกอบอาชีพท่ีใช สนอง
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตามยุทธศาสตรชาติ เกิดประโยชนกับผูเรียนตาม
ศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคลอยางมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อสงเสริมครูแนะแนวหรือครูผูสอนแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวใหสอดคลองกับศักยภาพ 
การประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด ของนักเรียนเขาสูแผนการเรียนรองรับเสนทางการเรียนสูอาชีพ 
 2.2 เพื่อสงเสริมการจัดทําแฟมสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียนรายบุคคล 
2.3 เพื่อพัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูผูสอนแนะแนวโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ   
จํานวน  25  โรงเรียน 

3.1.2 นกัเรียน ม. 3 และ ม. 6 โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ จํานวน 25 โรงเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศการพัฒนาผูเรียนดานแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ 
3.2.2 ครูผูสอนแนะแนวไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีสอดคลองกับศักยภาพการ

ประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด ของนักเรียนเขาสูแผนการเรียนรองรับเสนทางการเรียนสูอาชีพ 

4. วิธีการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1  จัดทําขอมูลสารสนเทศครู

แนะแนว และขอมูลดานการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสงเสริมอาชีพโรงเรียนสังกัด 
สพม.บึงกาฬ 

ตุลาคม -ธันวาคม 
2564 

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

2 กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาครูแกนนํา  กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแนะแนวอาชีพ ตามชวงวัย 

มกราคม- 
พฤษภาคม 2565 

3 กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ ติดตาม การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การแนะแนวอาชีพ 
โรงเรียนในสังกัด สพม. บึงกาฬ 

มิถุนายน-สิงหาคม 
2565 

4 กิจกรรมท่ี ๔  ถอดบทเรียนครูผูสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(การแนะแนวอาชีพ) 
เพื่อคัดเลือก Best practice  ของครูผูสอน 
และยกยองชมเชย 

กันยายน 2565 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 
6. งบประมาณ   10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
    6.๑ งบประมาณตามจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
    6.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   ............-....................บาท 
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    รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถ่ัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6.1 กิจกรรมพัฒนาครูแกนนํา พัฒนาครู
แกนนํากิจกรรมพฒันาผูเรียน อาชีพ ตาม
ชวงวัย ตามกรอบสาระทองถ่ิน 
คาอาหาร และ อาหารวาง 115 x 50 
6.2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การแนะแนวอาชีพ  
6.3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูถอดบทเรียน และยกยองชมเชย 
- คาทําโลเกียรติบัตร 
 ๖.3 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 
- คาจางทําเอกสาร/แผนพับ 
 

5,750 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

1,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,750 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
1,250 
 

รวม 10,00๐  5,750 4,250 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเส่ียง 

ผูท่ีไดรับการพัฒนาอาจไมสามารถดําเนินการตามตามกิจกรรมและกระบวนการของโครงการ
ไดครบท้ัง 25 โรงเรียน เนื่องจาก การคัดเลือกคนเขารับการพัฒนาและ การสงเสริมสนับสนับสนุนและการ
กํากับติดตามของผูบริหารโรงเรียน และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศกอาจไมท่ัวถึง 
 7.2 แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

7.2.1 จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในแตละสหวิทยาเขต วา
จะตองดําเนินการตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 

7.2..2 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา วางแผนนิเทศรวมกัน 
7.2.3 ใหการสนับสนุนงบประมาณคาชดเชยน้ํามันในการนิเทศสําหรับศึกษานิเทศกตามท่ีจายจริง 
7.2.4 ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามอบเปนนโยบายและมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ
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8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
8.1  รอยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแนะแนว
อาชีพบูรณาการงานอาชีพ 
8.2  รอยละของโรงเรียนท่ีไดรับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีได
จากการออกแบบหนวยการจัดกิจกรรม
แนะแนวอาชีพ  
8.3 รอยละของผูเรียน มี ID plan และ 
Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 
8.5  รอยละของนักเรียนท่ีมีทักษะดาน
อาชีพ 
๘.6  รอยละของครูท่ีไดรับการนิเทศมี
ความพึงพอใจ  

- ตรวจเอกสารหลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 

- แบบรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 
 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม. บึงกาฬ ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อ
อาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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2.6 ช่ือโครงการ  :   นิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําสูการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดานอาชีพ 
                           ในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 5. สรางโอกาสบูรณาการดวยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
พันธกิจ 5. บูรณาการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
เปาประสงค 2. สถานศึกษาเปดสอนวิชาชีพท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและ

ความสนใจ 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีเปดสอนวิชาชีพท่ีหลากหลายมากกวา 1 วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนครูท่ีปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอยาง

นอย 1 วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอยางนอย 1 วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 4. รอยละของผูเรียนท่ีจัดทําโครงงานอาชีพในโรงเรียนอยางนอย 1 โครงงาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพคน ประเด็นท่ี ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการ
พัฒนาประเทศ มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตอง
มีงานทํา  ไปสูการรองรับการเปนศูนยพัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาด
ใหญของรัฐบาล ใหมีความเพียงพอและตรงความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแขงขันได
ในระดับสากล และไดกําหนดกรอบวิธีการท่ีตองจัดทําฐานขอมูลความตองการแรงงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยท่ีสถานศึกษาจะตองมีฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหเช่ือมโยงกับความตองการจําเปน
ในพื้นท่ีของจังหวัดและอําเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะตองใหภาคประชาชนในสังคม อัน
ไดแกสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู
คูไปกับการทํางานและรวมกับสถานประกอบการหรือกลุมอาชีพอิสระ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพื้นฐานไดขับเคล่ือนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ เปนโครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมีกรอบวิธีการท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกันเปนระบบ คือ 

(๑) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษารวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดทําคลัง
ฐานขอมูลสถานประกอบการและกลุมอาชีพอิสระของจังหวัดและอําเภอ แสดงความตองการอัตรากําลัง
แรงงานในแตละกลุมประเภทอาชีพ 

(๒) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบการ    
แนะแนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ โดยตองมีเครื่องมือวัดความสนใจ บุคลิกภาพ 

และความถนัด และระบบการจัดเก็บผลงาน ความถนัดทางวิชาการ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะนิสัย
ของนักเรียนรายบุคคล สําหรับใชคัดกรองนักเรียนเขาสูโปรแกรมการเรียนตามกลุมประเภทวิชาชีพ เพื่อ
การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  

(๓) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนพี่เ ล้ียงพาทําใหสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะส้ันท่ีเปนการเพิ่มพูนความรูและการทํางานในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จัดทํารูปแบบ
การเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือรูปแบบทวิศึกษาตอยอดดวยทวิภาคี จัดทํา
รูปแบบการเตรียมรายวิชาใหเปนพื้นฐานความถนัดทางวิชาการและถนัดทางสาขาวิชาชีพในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนจัดทํารูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุมใหเรียนรูการเปนผูประกอบการตอยอดดวยการ
ทําธุรกิจพอเพียง ซึ่งตองเปนไปตามความรวมมือกันของสถานศึกษา กับสถานบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรตาม
กลุมประเภทวิชาชีพท้ังอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา และมีสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระ เขามา
กําหนดรายวิชา ผลการเรียนรู และสาระสําคัญ เพื่อรองรับการรับเขาศึกษาของสถานบันการศึกษา และรองรับ
การฝกประสบการณ และการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระ 

(๔) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนพี่เล้ียงพาทําการปรับเปล่ียนบทบาทและกระบวนการ
เรียนรูของครูใหเปนไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเนนการบูรณาการ การนําหลัก
ความรูและคุณลักษณะนิสัยไปอธิบายและแกปญหากระบวนการและข้ันตอนการทํางาน ท่ีนําเรื่องการทํางาน
ตามวิถีการดํารงชีวิตท่ีนักเรียนสนใจและรูจักใกลตัวในแตละกลุมอาชีพมาจัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการ  

โดยใชรูปแบบการบูรณาการแบบสหวิทยาการ และใชกระบวนการเรียนรูแบบ Five Step For 
Learn หรือ STEM Education เนนรูปแบบ Problem & Project Based Learning ท่ีนําไปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑและใชประโยชนไดจริง  

(๕) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนพี่เล้ียงพาทําใหครูนําหลักความรูของตัวช้ีวัดรายวิชาไป
จัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการ และนําระดับพฤติกรรมของตัวช้ีวัดรายวิชาไปสรางเครื่องมือการวัดผลใหตรงตาม
สภาพจริงในการตรวจสอบติดตามทักษะความรูและลักษณะนิสัยในการทํากิจกรรมการเรียนรู วัดผลเปน
คะแนนเก็บ เพื่อนํามาประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพระหวางทักษะความรู และคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน
รายบุคคล และจัดทําคลังขอสอบ รวบรวมเครื่องมือการวัดผลใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด
รายวิชา  

(๖) สถานศึกษารวมกับเครือขายภาคประชาชนพัฒนาแหลงเรียนรู หองสมุดท่ีใชเปนท่ีสืบคน 
ในรูปแบบหนังสือ แบบ Online และ แบบ Offline หองปฏิบัติการตลอดจนอุปกรณและครุภัณฑ การฝก
ทักษะและประสบการณตามลักษณะกลุมประเภทสาขาวิชาชีพ จัดทําระบบท่ีประยุกตใชเทคโนโลยี ส่ือ 
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรูและเรียนรู รวมถึงการปลูกฝงการสราง
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จริยธรรมการใชเทคโนโลยี ส่ือ และสารสนเทศ ท่ีตองตระหนักในสิทธิของตนและผูอื่น และเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมายคอมพิวเตอร 

สภาพปจจุบันสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  มีโรงเรียนตนแบบการจัด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21  จํานวน 10 โรงเรียน  โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําจํานวน 4
โรงเรียน โรงเรียนนํารองจัดรูปแบบการเตรียมพื้นฐานกลุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพ ในการเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 โรงเรียน  เพื่อใหการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
จึงจัดทําโครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําสูการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดานอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อสนองนโยบายการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการและรองรับการพฒันาประเทศ มีวัตถุประสงค ดังนี ้
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อทบทวนและสรางความรูความเขาใจการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามสภาพบริบทของ 
โรงเรียนในสังกัด 

2.2 เพื่อนิเทศติดตามครูผูสอนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามรูปแบบการจัดทักษะการเรียนรูใน 
ศตวรรษท่ี 21  สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักงานงาน ทักษะอาชีพ  
 2.3 เพื่อจัดทําขอมูลนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และยกยองเชิดชูเกียรติเผยแพร
ผลงานแลกเปล่ียนเรียนรูสูสาธารณชน  

3. เปาหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  โรงเรียนนํารองจัดรูปแบบการเตรียมพื้นฐานกลุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพ  
ในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 แหง   

3.1.2 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา จํานวน 4 แหง   
3.1.3  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนในสังกัด 25

โรงเรียน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.๒.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะงาน 
ทักษะอาชีพ 
 
4.วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 ทบทวนสรางความเขาใจแนวทางการ

ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
การมีงานทําตาม แนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
-จัดทําคลังทะเบียนแหลงเรียนรู 

ตุลาคม -ธันวาคม 2565 กลุมนิเทศการศึกษา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2 -พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
รูปแบบการเตรียมพื้นฐานกลุมความถนัด
ทางสาขาวิชาและอาชีพ ในการเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษา  
-พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบ
ธุรกิจพอเพียงโรงเรียนในโครงการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา  

มกราคม- พฤษภาคม 
2565 

กลุมนิเทศการศึกษา 

4 นิเทศ กํากับติดตามผลการดําเนินงานจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

มิถุนายน-สิงหาคม 2565 

5 คัดเลือก นวัตกรรมท่ีเปน Best Practice 
การพัฒนาผูเรียนดานคุณลักษณะ 
ความสามารถและทักษะแหงศตวรรษท่ี  
๒๑ และเวทีแลกเปล่ียนเรียน ถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี 

กันยายน 2565 
 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ตุลาคม 2564  – กันยายน 2565 

6. งบประมาณ   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
    6.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
    6.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   ............-....................บาท 

     รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถ่ัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
6.1 คาใชจายในการประชุมประชุมสราง
ความ เขาใจแนวทางการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําตาม
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21  
- คาจัดทําเอกสารการประชุม 
- คาอาหารและเครื่องด่ืมผูเขารวมประชุม 
25x115  
 
 

 
 
 
 
 
 

2,875 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6.2 พัฒนาครูแกนนําออกแบบการ 
เรียนรูทักษะศตวรรษท่ี 21 การจัดการ
ศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
- คาจัดทําเอกสารการประชุม  
- คาอาหารและเครื่องด่ืมผูเขารวมประชุม 
25x115 
- คาใชจายวิทยากร  

2,875 
 
 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 

1,200 

  

6.3 นิเทศ กํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา   
- คาชดเชยน้ํามัน 
-คาจัดทําเอกสารการนิเทศ 

    

6.4 คัดเลือก นวัตกรรมท่ีเปน Best 
Practice การพัฒนาผูเรียน และเวที
แลกเปล่ียนเรียน ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี 
- คาอาหารและเครื่องด่ืมผูเขารวมประชุม 
50x115 
- จางทําโลเกียรติบัตร 
- เอกสารสรุปรายงาน 
- คาวัสดุ 

 
 
 

 
5,750 
5,000 

 
2,300 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

5,750 
5,000 

 
2,300 

 

รวม 20,000 1,200 13,100  

 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 7.1 ปจจัยความเส่ียง 
ผูท่ีไดรับการพัฒนาอาจไมสามารถดําเนินการตามตามกิจกรรมและกระบวนการของโครงการ

ไดครบท้ัง 25 โรงเรียน เนื่องจาก การคัดเลือกคนเขารับการพัฒนาและ การสงเสริมสนับสนับสนุนและการ
กํากับติดตามของผูบริหารโรงเรียน และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศกอาจไมท่ัวถึง 
 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในแตละสหวิทยาเขต วา
จะตองดําเนินการตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 

7.2.2 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา วางแผนนิเทศรวมกัน 
7.2.3 ใหการสนับสนุนงบประมาณคาชดเชยน้ํามันในการนิเทศสําหรับศึกษานิเทศกตามท่ีจายจริง 
7.2.4 ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามอบเปนนโยบายและมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ 
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8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
8.1  รอยละของโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําของโรงเรียนตามรูปแบบการจัด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
8.2 รอยละของโรงเรียนมีแหลงการเรียนรู
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
8.3 รอยละของผูเรียนดานทักษะงานทักษะ
อาชีพ 
8.4 รอยละของโรงเรียน มี Best Practice  
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

- ตรวจเอกสาร
หลักฐาน 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 
 
 
 
 
 

- แบบรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 
ผูเรียน ท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา สูมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แหงทักษะศตวรรษ
ท่ี 21 ตามสภาพบริบทเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15
 

   

 

2.7 ช่ือโครงการ  :   การดําเนินการขับเคล่ือนและขยายผลการดําเนินงานโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน  
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 สรางความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 5. สรางโอกาสบูรณาการดวยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
พันธกิจ 5. บูรณาการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
เปาประสงค 1. สถานศึกษาพัฒนาผูบริหาร ครูและผูเรียนในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามศาสตร

พระราชา 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามศาสตร

พระราชา 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของสถานศึกษาท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการในสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการตามศาสตรพระราชาในทุก

กลุมสาระการเรียนรู 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ     ๑. นางวัชราภรณ มะปะรัง ๒. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ    ใหม       ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาใน

สังกัดดําเนินงานกิจกรรมสหกรณโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและ
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เสริมทักษะทางดานอาชีพใหกับนักเรียน 
สามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝงใหนักเรียนดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออม รวมถึงสถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียนแลว
สามารถปรับปรุงรูปแบบการทํางานของสหกรณใหมีประสิทธิภาพยั่งยืนตอไป 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคล่ือน
การดําเนินงานสหกรณในโรงเรียน และใหมีการขยายผลการการดําเนนิงานสหกรณในโรงเรียนใหเปนโรงเรียน
ตนแบบสหกรณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และใหเกิดการดําเนินงานและพัฒนาตอยอดการดําเนินงาน
กิจกรรมสหกรณในโรงเรียนใหเกิดความยั่งยืนและสามารถขยายเครือขายไปยังสถานศึกษาอื่น นักเรียน 
บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงชุมชน  
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดทําโครงการการดําเนินการขับเคล่ือน
และขยายผลการดําเนินงานโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 ดังกลาวข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียน รวมถึงใหสถานศึกษาใน
สังกัดท่ีไดดําเนินการกิจกรรมสหกรณอยูแลวสามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน ชุมชน และเครือขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนอยางตอเนื่อง สามารถเปนโรงเรียน
ตนแบบสหกรณโรงเรียนระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
2.2 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาท่ีไดมีการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนสามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรู

แกนักเรียน ชุมชน และเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

2.3 เพื่อใหสถานศึกษาไดมีการดําเนินงานและพัฒนาการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนและเปน
โรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียนระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได 

2.4 เพื่อเสริมสรางทักษะทางดานอาชีพใหกับนักเรียน สามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง รูจัก
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝงใหนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออม 

 ๓. เปาหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีการสงเสริมและดําเนิน

กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของสถานศึกษาท้ังหมด 
๓.2 เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดมีการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณโรงเรียนโดยการมี
สวนรวมของครูและนักเรียนในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และปลูกฝงใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง มีนิสัยรักการออม และสามารถเปนโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได 
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4. วิธีการดําเนินงาน 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   

ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน ๒๕๖5  ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
และสถานศึกษาในสังกัด 
 

๖. งบประมาณ  5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) 
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน   5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) 
๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน         -       บาท 

 

 รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การดําเนินการขับเคล่ือนและขยายผลการดําเนินงาน
โรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

    

การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนใน
สถานศึกษา     

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. รวบรวมขอมูล วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

2. จัดทํา และเสนอโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ 
3. ประชาสัมพันธ รณรงค ตามแนวทางการดําเนินงาน

ตามนโยบาย 
ต.ค. ๖4 – 
ก.ย. ๖5 

สพม.บึงกาฬ 

4. นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานสหกรณใน
สถานศึกษา 

มิ.ย. – ก.ค.  
๖5 

สพม.บึงกาฬ 

5. สถานศึกษาดําเนินงานโครงการฯ ต.ค. ๖4 – 
ก.ย. ๖5 

สพม.บึงกาฬ 

6. สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงาน ส.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ สถานศึกษาท่ี
ดําเนินการสหกรณ

โรงเรียน 
7. แตงต้ังคณะกรรมการและดําเนินการประเมินผลการ

ดําเนินงานสหกรณโรงเรียน (โรงเรียนตนแบบสหกรณ
โรงเรียน) 

ก.ย. ๖5 สพม.บึงกาฬ คณะกรรมการ 

๘. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสหกรณ
โรงเรียน/รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงาน 

ก.ย. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

คารางวัลการประกวดการดําเนินงานโรงเรียนตนแบบ
สหกรณโรงเรียน 

2.1 รางวัลชนะเลิศ                 จํานวน 1 รางวัล 
2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน 1 รางวัล 
2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน ๑ รางวัล 
2.4 รางวัลชมเชย                   จํานวน ๒ รางวัล 

5,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

1,500 
1,000 
500 

 
 
 
 
 

คาชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง      
คาวัสดุ/อุปกรณ/เอกสารรายงานผล/เกียรติบัตร    2,000 

รวมท้ังสิ้น 5,๐๐๐ - 3,000 2,000 
 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    7.๑ ปจจัยความเส่ียง 

7.1.1  ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ 
7.1.2  สถานศึกษาขาดการนําไปขยายผลและดําเนินการอยางจริงจังในสถานศึกษา 
7.1.3  สถานศึกษาไมมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตอเนื่อง 
7.1.4  สถานศึกษามีการใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการกิจกรรมสหกรณโรงเรียนแทนการให

บุคลากรและนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ 
    7.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1  กระตุนผูบริหารใหเห็นความสําคัญในการดําเนินงานโครงการอยางจริงจัง 
7.2.2  สงเสริมใหสถานศึกษาไดมีการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนโดยใหบุคลากรและ

นักเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
7.2.3  สนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดแนวความคิดในการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนตาม

นโยบายของสวนกลางหรือตนสังกัด 
7.2.4  มีการสนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานเปนโรงเรียน

ตนแบบของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีการสงเสริมและดําเนิน
กิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
2. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณ
โรงเรียน 

- จํานวนโรงเรียนท่ี
ดําเนินการกิจกรรมสหกรณ
โรงเรียน 

- การสงรายงานผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          9.๑  สถานศึกษาในสังกัดไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 

9.2 สถานศึกษาท่ีไดมีการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนและสามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน 
ชุมชน และเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

9.3 สถานศึกษาไดมีการดําเนินงานและพัฒนาการดําเนินงานสหกรณโรงเรียนและเปนโรงเรียน
ตนแบบสหกรณโรงเรียนระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9.4 นักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับช้ันไดรับการเสริมสรางทักษะทางดานอาชีพ สามารถเรียนรูจาก
การลงมือปฏิบัติจริง รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝงใหนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีนิสัยรักการออม 
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2.8 ช่ือโครงการ  :   โครงการลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปองกัน
ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นางวัชราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ     ใหม       ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ไดมีการกําหนดสิทธิทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๒ สิทธิ
และหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วาดวยการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย เมื่อ
เด็กไดเขาศึกษาแลวตองพยายามใหเด็กศึกษาเลาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและไดรับการศึกษาในระดับ
ท่ีสูงข้ึนตอไป แตปญหาท่ีพบบอยนั้น คือปญหาท่ีเด็กสวนหนึ่งศึกษาเลาเรียนไมจบการศึกษาภาคบังคับ แมทุก
ภาคสวนและทุกระดับของสังคมจะคอนขางใหความสําคัญกับการขยายโอกาสและการสงเสริมดานการศึกษา
แกเด็กและเยาวชน  

การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญตอการจัดการศึกษาท่ีตองเรงดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาอยางจริงจัง เนื่องจากปญหาการออกกลางคันของนักเรียนทําใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษา เปน
ผลเสียตอผูเรียน ทําใหนักเรียนขาดความรู ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเอง ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหา
การออกกลางคันของเด็กและเยาวชนไดนั้น จําเปนท่ีจะตองทราบถึงปจจัยเส่ียงตาง ๆ ท่ีสงผลใหเด็กและ
เยาวชนออกนอกระบบการศึกษา เพื่อนําไปสูแนวทางหรือวิธีการปองกันแกไขปญหาการออกกลางคันของเด็ก
และเยาวชนได สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดใหมีโครงการลดอัตรานักเรียนออก
กลางคัน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเขาเรียนจนจบหลักสูตรและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพสามารถเรียนตอเนื่องจนจบ
การศึกษาตามความตองการ เปนคนดี คนเกงในสังคมตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

ในการเขาศึกษาตอดวนวิธีการท่ีหลากหลาย 
2.2  เพื่อลดจํานวนเด็กท่ีมีแนวโนมวาจะออกกลางคันและเด็กท่ีออกกลางคัน กลับมาเขาเรียนตอ 

ใหจบหลักสูตร    

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 จํานวนเด็กนักเรียนในสังกัด จํานวน 19,750 คน เรียนจบหลักสูตรทุกคน 
3.1.2 ครูท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 25 คน รวม 50  คน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนท่ีเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ มีโอกาสท่ีเรียนตอในระดับสูงข้ึน 
3.2.2 นักเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตรมีสามารถดํารงชีวิตและเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 
3.2.3 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาไดอยางเข็มแข็งและมีคุณภาพ 

4.วิธีการดําเนินงาน 
4.1 กิจกรรมท่ีดําเนินการการลดนักเรียนออกกลางคัน คือ เพื่อนชวยเพื่อน , พี่สอนนอง  เพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน ครู และผูปกครอง อีกท้ังยังเปนการชวยแกไขและลดปญหาตาง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับนักเรียน 

4.2 จัดประชุมอบรม 
 

  

ท่ี 
 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

 

สถานท่ี 
 

ผูรับผิดชอบ 

1 
2 
 
 

3 
 

4 
5 
6 

จัดทําโครงการ/ขออนุมัติ   
มอบนโยบายการดําเนินงาน
กิจกรรมการท่ี 1ใหผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 
แตงต้ังคณะกรรมการ/มอบหมาย
หนาท่ีรับผิดชอบ 
จัดอบรมประชุม 
นิเทศติดตามประเมินผล 
สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 

 ก.พ.-มี.ค.65 
พ.ค.65 

 
 

มิ.ย.65 
 
มิ.ย.-ก.ค.65 
ก.ค.-ก.ย.65 

ก.ค.65 
 

สพม.บึงกาฬ 
 
 
 

สพม.บึงกาฬ 
 

สพม.บึงกาฬ 
โรงเรียนในสังกัด 

สพม.บึงกาฬ 
 

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 
6.รายละเอียดการใชงบประมาณ     จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน      5,000 บาท    (หาพันบาทถวน) 
6.2 งบประมาณจาก สพฐ  จํานวน...........-.....................(.......................) 
6.3 งบอื่น ๆ    จํานวน...........-.....................(.......................) 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรม การชวยเหลือเด็กนักเรียนดอยโอกาสทาง
การศึกษา 
  -ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 
จํานวน 10 ทุนๆละ 500 บาท   เปนเงิน   
  -การออกนิเทศติดตาม/เยี่ยมบานนักเรียน 

 
 

5,000 

 
 

 

 
 

5,000 

 
 

 

รวมท้ังสิ้น 5,000 - 5,000 - 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    7.1  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 

7.1.1 โรงเรียนบางโรงเรียนในสังกัดอาจไมเยี่ยมบานนักเรียนหรือคัดกรองนกัเรียนท่ีมีฐานะ
ยากจน 100% 

7.1.2 โรงเรียนไมรายงานนักเรียนยากจนใหเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
    7.2  แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 ควรสรางความตระหนักใหผูบริหาสถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

7.2.2 กําชับใหโรงเรียนในสังกัดรายงานการเยี่ยมบานนักเรียนและรายงานผลการดําเนินงาน
พรอมกับชวยเหลือนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 100% 

 8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1.ผูเขารวมการประชุมอบรมใหความ
รวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ          
ในระหวางการประชุมอบรม  
2.ผูเขารวมประชุมอบรมเขารวมประชุม
ครบตามเปาหมายท่ีกําหนดและอยู
ตลอดจนจบกระบวนการประชุมอบรม 

            สังเกต/สัมภาษณ 
 
 
            สังเกต 
            

        แบบประเมิน 
 
 
        แบบประเมิน 

  
 

9. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ผูเขารวมประชุมอบรมทุกคนมีความรู มีเทคนิควิธีการ และสามารถชวยเหลือนักเรียนไดอยาง

อยางมีคุณภาพ  
9.1  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
9.2  สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีมาตรฐาน 
9.3  โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชนมีความรูความเขาใจ 

ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมากข้ึน 
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2.9 ช่ือโครงการ  :   อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและคุมครองสิทธิเด็ก  
                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปองกัน
ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    ๑. นางวัชราภรณ มะปะรัง ๒. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ     ใหม       ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความสามารถ  

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง  โดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น  
นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม  สนับสนุนนักเรียนแลว  การปองกันและการชวยเหลือปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางมาก
ท้ังดานการส่ือสาร  เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว  ในเชิงลบก็ปรากฏ
เชนกัน  เปนตนวาปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาการระบาดของสารเสพติด  ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ 
ปญหาครอบครัวซึ่งกอเกิดความทุกข  ความวิตกกังวล  ความเครียด  การปรับตัวท่ีไมเหมาะสม  หรืออื่น ๆ ท่ี
เปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนท่ีเกี่ยวของ  ดังนั้น  ภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนา
นักเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังนั้น  จึงตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายทุกคน  โดยเฉพาะ
บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครูท่ีปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาท่ีมีตอศิษย  และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม  เปนบุคคลท่ีมีคุณคาของสังคมตอไป 

บทบาทของครูท่ีกลาวมานั้นคงมิใชเรื่องใหม  เพราะมีการปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอและได
ดําเนินการมานานแลวนับต้ังแตอดีตจนไดรับยกยองใหเปนปูชนียบุคคล  แตเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของ
ยุคสมัย  โดยเฉพาะการทํางานอยางมีระบบท่ีมีกระบวนการทํางาน  มีหลักฐานการปฏิบัติงาน  มีเทคนิควิธีการ  
หรือการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว  ความสําเร็จของงานยอมเกิดข้ึนอยารวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ  ผลดียอมเกิดข้ึนกับทุกคนท้ังทางตรงและทางออม  ไมวาจะเปนครู  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  
หรือสังคม 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดเล็งเห็นความสําคัญการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน  
ประจําปการศึกษา 2564 เพื่อใหขาราชการครูหรือผูท่ีหนาความรับผิดชอบไดมีความรูในดานตาง ๆ เพื่อ
ชวยเหลือใหเด็กและเยาวชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อเสริมสรางองคความรู ความเขาใจและกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

งานแนะแนวงานสรางภูมิคุมกันทางสังคม งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก และการชวยเหลือเด็กนักเรียน
ใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา และผูรับผิดชอบงานในสถานศึกษา  

2.2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เขารับการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน            

2.3 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแลชวยเหลือ ปองกัน และแกไขปญหานักเรียนต้ังครรภ
ในวัยเรียน และนักเรียนออกกลางคันไดอยางเปนรูปธรรม 

2.4 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 25 แหง 
3.1.2 ครแูนะแนว หรือครผููดูแลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรยีนละ 1 คน นักเรียน

แกนนําโรงเรยีนละ 1 คน รวม 50 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของของสถานศึกษา
ในสังกัด มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก และสามารถสงเสริม สนับสนุนและดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสังกัดตามศักยภาพไดอยางท่ัวถึง 

3.2.2 สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน คุมครองและการเฝาระวังความประพฤติ
นักเรียนท่ีเขมแข็ง มีการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือ สงเสริม 
สนับสนุนใหสามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ 

3.2.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีสถานศึกษาตนแบบดานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปนแบบอยางใหสถานศึกษาในสังกัดไดศึกษาและนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

3.2.4 นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลางคัน การต้ังครรภในวัยเรียน นักเรียนท่ีประสบ
ปญหาทุกดานไดรับการคุมครองและชวยเหลือ ติดตามดูแลใหกลับเขาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ 
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๔. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม /ข้ันตอนการดําเนินงาน  
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี 
ผูรับผิดชอบ 

1 
กิจกรรม จัดอบรมครูผูรับผิดชอบ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แจงโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ
โครงการ 
3. จัดประชุมตามโครงการ 
4. สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 

5 .ติดตามผลการดําเนินโครงการ  

เม.ย. – ส.ค. 65 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

2 กิจกรรม ประเมินคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบระบบดูแลฯ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ขออนมุัติโครงการ 
2. แจงโรงเรียน/สหวิทยาเขตแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนสหวิทยาเขตจากโรงเรียน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ รับการประเมิน
ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
ผลงานในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาดําเนินการออกประเมินผล
งานตามหลักเกณฑท่ีสพฐ.กําหนด 
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ จากตัวแทนสหวิทยาเขต 
5. ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนท่ี
ไดรับรางวัลท่ี 1-3 
6. สรุป/รายงานผลการประเมิน 
7. จัดทําประกาศผลการคัดเลือก 

มิ.ย. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
และโรงเรียนท่ี

เขารวมโครงการ 

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

3 
กิจกรรมท่ี 3 งานติดตามนักเรียนหยุด
เรียน  

ม.ค. – ก.ย. 65 โรงเรียนใน
สังกัด 

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 
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ท่ี กิจกรรม /ข้ันตอนการดําเนินงาน  
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี 
ผูรับผิดชอบ 

ออกกลางคัน ติดตามงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งาน
สรางภูมิคุมกันทางสังคม งานคุมครอง
และพิทักษสิทธิเด็กนักเรียน งานจัด
ระเบียบสังคม 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงต้ังคณะทํางาน 
3. ออกติดตามสถานศึกษาในสังกัด 
4. สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 
5. ติดตามผลกาสรดําเนินงาน 

 

5. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565     

6. งบประมาณ   งบประมาณจํานวน  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน...........-.................. บาท 
๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน...........-...................บาท 

รายละเอียดการใชงบประมาณ(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี ้

รายการ งบประมาณท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจาย 

คาตอบแท
น 

ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมครูผูรับผิดชอบระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
- คาอาหารกลางวัน 80 บาท x 50 คน  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 35 บาท x 50 คน
x 2 มื้อ 
- คาตอบแทนวิทยากร  
-คาวัสดุฯ/ปาย/คาเกียรติบัตร/คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม                                          

 
 

4,000 
3,500 

 
1,200 
1,300 

 
 

 
 
 
 
 

1,200 
    
 
 

 
 
 
 

4,000 
3,500 

 

 
 
 
 
 
 

1,300 
 
 

รวม 10,000 1,200 7,500 1,300 
กิจกรรมท่ี 2 ประเมินคัดเลือกโรงเรียนตนแบบฯ 
 

     

รวม - - - - 
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รายการ งบประมาณท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจาย 

คาตอบแท
น 

ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3 งานติดตามนักเรียนหยุดเรียน  
ออกกลางคัน ติดตามงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน งานสรางภูมิคุมกันทางสังคม งาน
คุมครองและพิทักษสิทธิเด็กนักเรียน  

    

รวม - - - - 

รวมท้ังสิ้น  10,000 1,200 7,500 1,300 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1  ปจจัยความเส่ียง 
7. 1. 1 สถานศึกษาบางแหงไมสงครูผูรับผิดชอบระบบดูแลและนักเรียนแกนนําเขารวมอบรม 
7.1.2 สถานศึกษาไมใหความสําคัญในการสงผลงานเขารวมโครงการ  

    7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
7.2.1 สรางความเขาใจใหกับสถานศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดอบรม 
7.2.2 ใหการสนับสนุน ยกยองและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน  
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ
ท่ีใช 

1. โรงเรียนในสังกัด  มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน  
ไดรับการสงเสริมพัฒนา องคความรู  แนวทางปฏิบัติเพื่อเปนสถานศึกษาท่ีมี
ความเขมแข็งในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีมาตรฐาน 
สามารถดําเนินการเพื่อประกันคุณภาพได                                                               
2.โรงเรียนในสังกัด มีเครือขายการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ี
เขมแข็ง สามารถประสานงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความตองการของ
นักเรียนไดเปนรายบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

สังเกต/
สอบถาม 

แบบ
ประเมิน/ 

สัมภาษณ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนในไดรับการพฒันาศักยภาพอยางเต็มท่ีตามความสามารถเปนรายบุคคล ไดรับความ

คุมครอง และมีทักษะชีวิต สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
9.2 โรงเรียนในสังกัดทุกแหงมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมท่ี

เขมแข็งและยั่งยืน 
9.3 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง นักเรียนท่ีมีแนวโนมออกกลางคันไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเปน

รูปธรรม และชวยลดปญหาอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
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2.10 ช่ือโครงการ  :  การนเิทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
สอดคลองยทุธศาสตรชาติ : 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

เปนรายบุคคล 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

เปนรายบุคคล 
กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ โครงการ   ใหม       ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ กําหนดให

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีหนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรวม  การนิเทศ  
กํากับ  ติดตาม  เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยกําหนดมาตรฐานท่ี 3 ตัวบงช้ีท่ี 
4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือ
มีความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  จาการรายงานขอมูลในระบบโปรแกรม set พบวา ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา  ๒๕๖4 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีเด็กพิการเรียนรวม 
จํานวน 25 โรงเรียน  เด็กพิการจํานวน 23 คน และเปนเด็กบกพรองทางการเรียนรู จํานวน ๔๕๒ คน (รอย
ละ 2.41 ของเด็กพิการท้ังหมด)  

กลุมนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา       
บึงกาฬ  จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบในการวางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) การจัดการเรียนรูพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ  
การขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) การ
วัดและประเมินผลเฉพาะบุคคล รวมท้ังการพัฒนาการเรียนรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสําหรับ
เด็กพิการเรียนรวม   
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๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อสงเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมคัดกรองคนพิการทางการศึกษา พรอมท้ังขอรับส่ิง

อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) สําหรับเด็กพิการ
เรียนรวม 

 ๒.๒ เพื่อสรางความรูความเขาใจในการออกแบบการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
  ๒.๓ เพื่อนิเทศติดตามและพัฒนาใหครูผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรวมสามารถจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) พรอมท้ังกรอกขอมูลในระบบโปรแกรม SET และ 
โปรแกรม IEP Online ได 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัด 25 โรง 
3.1.2 ผูบริหารโรงเรียนและคร ูปการศึกษา 2564 จํานวน 50 คน 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรวม มีความรูความเขาใจในการออกแบบการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตาม
ศักยภาพและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และครูผูสอนเด็กพิการมีความรูความเขาใจในการจัด
การศึกษา การวัดและประเมินผลตามแผน IEP 

3.2.2 โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา มีการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) พรอมท้ังกรอกขอมูลในโปรแกรม 
SET ไดถูกตอง 

3.2.๓ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมสามารถดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได
ถูกตองมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) พรอมท้ังขอรับส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา(คูปองการศึกษา) สําหรับเด็กพิการเรียนรวม 

4. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบ ยืนยันจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมในระบบ
โปรแกรม SET ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

ธ.ค.๖4 - 
พ.ค.๖5 

สพม. กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 2. ประสานความรวมมือกับศูนยการศึกษาพิเศษ จังหวัดหนอง

จังหวัดบึงกาฬ การขอรับส่ือส่ิงอํานวยความสะดวก การใช
งานระบบ IEP Online 

ต.ค.64 -
ก.ย.๖5 

ศูนย
การศึกษา

พิเศษ 
3. นิเทศติดตามและประชุมสรางความรูความเขาใจในการ

ออกแบบการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) การจัดทําแผน IEP ,IIP และ
การขอรับส่ือส่ิงอํานวยความสะดวก (คูปอง) 

ต.ค.๖4 -
ธ.ค.๖5 

โรงเรียน
ในสังกัด 
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๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖4 - กันยายน ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.   จํานวน           -          บาท 

รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การประสานความรวมมือกับศูนยการศึกษาพิเศษ 
จังหวัดบึงกาฬ  
๑.คาใชจายในการเดินทาง 

    

การนิเทศติดตามและประชุมสรางความรูความเขาใจ 
๑.คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม  จํานวน 50 
คน อาหาร 80 บาท อาหารวาง 35 บาท 2 มื้อ 
จํานวน 1 วัน   
๒.คาตอบแทนวิทยากร 

 
7,500 

 
 

600 

 
 
 
 
600 

 
7,500 

 
 

 

 

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูและการวัดผล 
ตามแผน  IEP ,IIP  
๑. คาใชจายในการเดินทาง 

 
 

1,000 

  
 

1,000 

 

๑. สรุปและรายงานผล 900   900 
รวมท้ังสิ้น 10,๐00 600 8,5๐๐ 900 

 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    ๗.๑ ปจจัยความเส่ียง 

7.1.1 โรงเรียนไมขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา  

7.1.2 ครูผูสอนไมจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP) 

7.1.3 นักเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรู มีผลการเรียน 0 ร 
    ๗.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรูและการวัดผล ตามแผน IEP , 
IIP ของโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม 

พ.ย.๖4 -
ส.ค.๖5 

โรงเรียน
ในสังกัด 

กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 5. สรุปและรายงานผล ส.ค.-ก.ย. 

๖5 
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7.2.1 แจงปฏิทินการขอรับส่ิงอํานวยความสะดวกฯและ กํากับติดตามผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนจัดการเรียนรวม 

7.2.2 นิเทศติดตาม และใหคําแนะนําในการจัดทําแผน IEP และ IIP 
7.2.3 นิเทศ ติดตามและสรางความเขาใจในการวัดและประเมินตามแผน IEP สําหรับครูผูสอน

เด็กพิการเรียนรวม 

๘.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1. รอยละของจํานวนนักเรียน
ท่ีไดรับส่ือส่ิงอํานวยความ
สะดวก (คูปองการศึกษา) 

1. การรวบรวมขอมูล จํานวน
โรงเรียนท่ีขอรับส่ือส่ิงอํานวย
ความสะดวก (คูปองการศึกษา)  

1.แบบนิเทศ และแบบบันทึก 
 

2. รอยละของจํานวนครูท่ี
รับผิดชอบการศึกษาสําหรับ
เด็กเรียนรวม จัดทําแผน IEP 

2. การนิเทศติดตาม การ
รายงานขอมูล 
 

2.แบบนิเทศและแบบประเมินแผน 
IEP  
 

3. รอยละของจํานวนเด็ก
พิการเรียนรวม ไดรับการ
พัฒนาสมรรถภาพท่ีเหมาะสม
และผานการประเมินตามแผน 
IEP 

3. การนิเทศ การรวบรวม
ขอมูลจาก ปพ.๕  ,โปรแกรม 
SET 
 

3. แบบนิเทศและแบบบันทึก 
 

 
๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 เด็กพิการในวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิ  โอกาสและความเสมอภาคในการเขารับการศึกษารวมกับ
เด็กท่ัวไปและไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล   

9.2 เด็กพิการในวัยเรียนทุกคน ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) 

๙.๓ โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความพรอม และสามารถจัดการศึกษาเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11 ช่ือโครงการ  :   อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                             สยามบรมราชกุมารี 
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สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 5 สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 2. ดานโอกาส 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 5. สรางโอกาสบูรณาการดวยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
พันธกิจ 5. บูรณาการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียน 
เปาประสงค 1. สถานศึกษาพัฒนาผูบริหาร ครูและผูเรียนในการจัดการเรียนรูบูรณาการตามศาสตร

พระราชา 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามศาสตร

พระราชา 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของสถานศึกษาท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการในสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการตามศาสตรพระราชาในทุก

กลุมสาระการเรียนรู 
กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นางวัชราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ โครงการ   ใหม       ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอด
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย 
เลขาธิการพระราชวงั และผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณ
ของประเทศและดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ โดยมอบใหโครงการสวนพระองคฯ ฝายวิชาการ เปน
ผูดําเนินการสนองพระราชดําริตามแนวทางพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย และตามกรอบแผน
แมบทท่ีวางไว ต้ังแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา  

จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดบึงกาฬไดขอพระราชทานพระราชานุญาตเขารวมสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) มีโรงเรียนสังกัด สพม.บึงกาฬ รวมสนอง
พระราชดําริ ตามกรอบการดําเนินงานท่ี 3 กรอบการสรางจิตสํานึก กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษพันธุกรรรมพืช ต้ังแตป พ.ศ. 2536 จนส้ินสุดแผนแมบทระยะท่ี 5 ปท่ีหา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 
กันยายน พ.ศ. 2559) จํานวนรวม  38 โรงเรียน  

ในการดําเนินงานตามแผนแมบทระยะท่ี 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 
2564) จังหวัดบึงกาฬไดกําหนดเปาหมายในการเพิ่มจํานวนโรงเรียนเขารวมสนองพระราชดําริ โครงการ 
อพ.สธ. และการพัฒนาการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพื่อขอรับปายพระราชทาน เกียรติบัตรข้ัน 1 
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และข้ันท่ี 2 ตามลําดับ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงจัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของโรงเรียนในสังกัด 
  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การดําเนินงานโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2.2 เพื่อยกระดับการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. เพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับปายพระราชทาน 

เกียรติบัตรข้ัน 1 และเกียรติบัตรข้ันท่ี 2   
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. (สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 25 คน 
3.1.2 ครูผูรับผิดชอบโครงการ/ครูวิชาการ/ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู  จํานวน 25 คน 
3.1.3 โรงเรียนเปาหมายสมัครเขารวมสนองพระราชดําริ เพิ่มข้ึนจํานวนรอยละ 20 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 เพื่อใหผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบงานมีความรู ความเขาใจ การ

ดําเนินงานโครงการอพ.สธ. มีความพรอมในการสมัครเขารวมสนองพระราชดําริ และสามารถขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 เพื่อยกระดับการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. สามารถขอรับปายพระราชทาน เกียรติ
บัตรข้ัน 1 และเกียรติบัตรข้ันท่ี 2   

3.2.3 เพื่อใหโรงเรียนมีเครือขายความรวมมือการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ระหวาง
โรงเรียนกับโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม /ข้ันตอนการดําเนินงาน  
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แจงผูเกี่ยวของทราบ 
3. จัดประชุมตามโครงการ 
4. สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน 

5. ติดตามผลการดําเนินโครงการ 

เม.ย. –ส.ค. 65 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

5. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565     

6. งบประมาณ   งบประมาณจํานวน  5,000  บาท (หาพันบาทถวน)  
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 5,000  บาท (หาพันบาทถวน) 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ(ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี ้

รายการ งบประมาณท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมครูผูรับผิดชอบโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
- คาอาหารกลางวัน 80 บ. x 25 คน  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 35 บ. x 25 คนx 
2 มื้อ 
- คาตอบแทนวิทยากร  
-คาวัสดุฯ/ปาย/คาเกียรติบัตร/คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม                                          

5,000 
 
 
 

2,000 
1,750 

 
600 
850 

 
 
 
 
 
 
 

600 
 

 
 
 
 

2,000 
1,750 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

850 

รวม 5,000 600 3,750 850 
 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
7.1  ปจจัยความเส่ียง 

สถานศึกษาไมสงครูผูรับผิดชอบเขารวมอบรม 
7.2  แนวทางการบริหารความเส่ียง 

สรางความตระหนักและความเขาใจใหกับสถานศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของโครงการ 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใชวัดและ
ประเมินผล 

1. รอยละของผูอํานวยการโรงเรียนและครู มีความรู ความเขาใจ  
การดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. 

 
การสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

2. รอยละของโรงเรียนท่ีดําเนินโครงการ อพ.สธ. มีการพัฒนา 
การดําเนินงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับปายพระราชทาน 
เกียรติบัตรข้ัน 1 และเกียรติบัตรข้ันท่ี 2   

 
การสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

3. รอยละของโรงเรียนเปาหมาย ไดรับการตอบรับเขารวมสนอง
พระราชดําริโครงการ อพ.สธ. 

 
การสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

4. รอยละของโรงเรียนท่ีดําเนินการ/โรงเรียนเปาหมาย 
มีฐานขอมูลและเครือขายความรวมมือดําเนินงาน อพ.สธ.  

 
การสํารวจ 

 
แบบติดตาม 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบงานมีความรู ความเขาใจ การดําเนินงานโครงการ

อพ.สธ. มีความพรอมในการสมัครเขารวมสนองพระราชดําริ และสามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานในโรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 9.2 โรงเรียนมีการยกระดับการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. สามารถขอรับการประเมินเพื่อรับปาย
พระราชทาน เกียรติบัตรข้ัน 1 และเกียรติบัตรข้ันท่ี 2 และสามารถเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน โครงการ 
อพ.สธ. 

 9.3 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ อพ.สธ. สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระการเรียนรู โดยบุคลการทุกคนมีสวนรวม 

 9.4 โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน 
และระหวางโรงเรียนกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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3.1 ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย  และจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : ๑ ดานความมั่นคง 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ๑ ดานความมั่นคง 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 

กลยุทธ : 1 สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
 พันธกิจ : 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 เปาประสงค : 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด : 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายปราโมทย คําเพชรดี 2. นายโชคชัย ชินโณ 3. คณะบุคลากรกลุมอํานวยการ  
ลักษณะ     ใหม        ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เปนองคกรท่ี จัดต้ังข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ       
พ.ศ.2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 
และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช  
2546  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) 
พุทธศักราช  2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม 
ครั้งท่ี 2/2553  วันท่ี 17 สิงหาคม 2553 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัด
การศึกษา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเฉพาะแตระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัด 
25 โรงเรียนในทองท่ีจังหวัดบึงกาฬ และภายใตโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดต้ังข้ึน เพื่อเปนการรวมความสมัครสมานของคนไทยทุกคนในการทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน เพื่อพัฒนาพื้นท่ีในชุมชนตาง ๆ ใหมีความเจริญเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางถาวร 
โดยมีศูนยอํานวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ (ศอญ.) เปนผูควบคุม กํากับ 
ดูแล และใหผูวาราชการจังหวัดในแตละจังหวัดเปนผูใหการสนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกคนภาคสวนใน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามพระราโชบายและวัตถุประสงคของกิจกรรม 
สําหรับในสวนภูมิภาค ตามรางคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการจิตอาสา พระราชการตามแนว
พระราชดําริ ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาท่ีผูอํานวยการศูนยอํานวยการใหญโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) และนายอําเภอ ทําหนาท่ีผูอํานวยการศูนย
อํานวยการภาคสนามโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําริอําเภอ (ศอส.อําเภอ) โดยมีกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทานแบงเปน 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งมี
รายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรมแตกตางกันไป ภารกิจจิตอาสาจึงเกิดข้ึนภายใตหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0211.9/ ว 6633 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแจงการดําเนินโครงการจิตอาสา 
“เราทําความดี ดวยหัวใจ” โดยใหผูวาราชการจังหวัดแจงนายอําเภอทุกอําเภอในฐานะเปนหัวหนาจิตอาสาฯ 
ระดับอําเภอ เปนผูรวมพลังจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ในพื้นท่ีดําเนินการใน 2 ภารกิจหลัก คือ  
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 1) ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เมื่อเสด็จพระ
ราชดําเนินไปยังจังหวัดตาง ๆ โดยใหขาราชการ ทหาร ตํารวจ แพทย ที่สมัครเปนจิตอาสาฯ แตงกาย
เครื่องแบบจิตอาสาฯ มารับเสด็จฯ รวมกับประชาชนจิตอาสาฯ 

 2) ภารกิจดานการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้น ท่ี เพื่อเปนกําลังพลจิตอาสา
พระราชทานเปนบุคคลท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหมาปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ เพื่อบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อสวนรวมตามวัตถุประสงค ไมประพฤติปฏิบัติไปในทางท่ีอาจจะเกิดความเส่ือมเสียตอ
ภาพลักษณและอาจจะมีขอครหาได ตลอดจนไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง โดยหนวยงานราชการเปน
แกนนําในการจัดกิจกรรมใหจิตอาสาไดปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นท่ีอยางตอเนื่อง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนตองเปน
กิจกรรมท่ีเกิดประโยชนตอสวนรวม และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ี อาทิ การชวยเหลือ
ผูประสบภัยการซอมบํารุงถนน การแกไขปญหาขยะมูลฝอย การปลูกปา การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความ
สะอาดสถานท่ีสาธารณะ เปนตน 

กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงจัดทําโครงการบริหาร
จัดการสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อนโยบายความรักชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริยและรักษาวัฒนธรรม
ประจําชาติ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา รูประชาธิปไตยของประชา และความสํานึกในความเปนชาติ
ไทย สงเสริมนโยบายรักษาวัฒนธรรมประจําชาติ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา รูประชาธิปไตยของ
ประชา และความสํานึกในความเปนชาติไทยสํานึกความเปนไทยในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังสนับสนุนประสิทธิภาพ
และสวัสดิการ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สืบไป 

๒. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริมจิตสํานึกความเปนไทยในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
2.2 เพื่อสนองนโยบายรักษาวัฒนธรรมประจําชาติ / ประเพณีทองถ่ิน 
2.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีแกหนวยงานท้ังของภาครัฐและเอกชน  
2.4 เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

บึงกาฬ ในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
2.5 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนตามความถนัดและความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร 

๓. เปาหมาย 
        ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 11 คน  

๓.๑.2 ผูบริหารสถานศึกษา,รองผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู 995 คน  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ เปนการกระตุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสํานึกในความเปน        
ชาติไทย มีจิตสาธารณะ เนนการมีสวนรวม จากทุกภาคสวน ความรับผิดชอบสนับสนุนประสิทธิภาพการ
บริหารและจัดสวัสดิการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
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๔. วิธีการดําเนินงาน 

          
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
    สถานท่ี    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ / โรงเรียน /ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ           
และสถานท่ีท่ีเหมาะสมอื่น ๆ ในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

๖. งบประมาณ  จํานวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.   จํานวน  -   บาท ( - ) 

  
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

 
1 

กิจกรรมท่ี 1  
1.สํารวจภารกิจและวัสดุอุปกรณท่ีจะใชดําเนินการ
ตามภารกิจ 
- กิจกรรมวันสําคัญชาติ / ศาสนา / 
พระมหากษัตริย 
- กิจกรรมวันประเพณีทองถ่ิน 
- กิจกรรมสูติ-มรณะของครู/บุคลากรในสังกัด 
2.ดําเนินการและขออนุมัติ 
3.แตงต้ังคณะทํางานและมอบหมายหนาท่ีการ
ปฏิบัติ 
4.จัดหาวัสดุ อุปกรณ 
5.ดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนด 
6.สรุปผลงานรายงานผล 

 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
ม.ค. – ธ.ค. 

  
 
 
 
 
กลุมอํานวยการ 
 

 
2. 

กิจกรรมท่ี 2 
1.สํารวจวัสดุอุปกรณ สาธารณูปโภคและอุปโภค
ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  

 
ม.ค. - ธ.ค. ของ

ทุกป 

 
กลุมอํานวยการ 

 

3. กิจกรรมท่ี 3 
1.กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสําคัญทางชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และวันรัฐพิธีสําคัญตางๆ 

ม.ค. - ธ.ค. ของ
ทุกป 

 
กลุมอํานวยการ 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)          
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 งานวันสําคัญ  
คาใชจาย ( สพม.บึงกาฬ) 

1. คาจัดทําพานพุมดอกไมสด / พวงมาลา/ของ
ท่ีระ ลึก/สนับสนุนเงินบริจาค/ จัดนิทรรศการ/
กิจกรรมวันข้ึนปใหม/จัดบอรดเชิดชูเกียรติ/ ปาย
ประชาสัมพันธตาง ๆ/กิจกรรมสงเสริมความดีเนื่องใน
พิธีกรรมตาง ๆ/กิจกรรมวันสงกรานต/ของท่ีระลึก
งานแสดงความยินดีและเสียใจ สวัสดิการฌาปนกิจ 

2. กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสําคัญทางชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และวันรัฐพิธีสําคัญตาง ๆ 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 8,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 

รวมท้ังสิ้น 10,000  10,000  

หมายเหตุ :  งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
๗.๑ ปจจัยความเส่ียง 

๗.๑.๑ ระบบการทํางานท่ีมีส่ือเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท่ีมีความแตกตางกัน 

๗.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
๗.๒.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพิ่มข้ึน 

๘. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผูรวมโครงการมีความตระหนักในบทบาท
หนาท่ีและใหความสนใจรวมกิจกรรม 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสํารวจ 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ไดมีความสํานึก

และประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีในความเปนไทย 
 ๙.2 สรางเสริมสมรรถนะความรู ความสามารถ ความสัมพันธและเจตคติท่ีดีของบุคลากร และ

เสริมสรางภาพพจนท่ีดีของบุคลากรและหนวยงานท้ังของหนวยงานภาครัฐและเอกชนบุคลากรมีจิตสํานึกใน
การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 ๙.3 บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

 ๙.4 บุคลากรมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ๙.5 บุคลากรมีความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคมและมีจิตสาธารณะ 
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3.2 ช่ือโครงการ  :   การอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจําป 2565 และการ 
 แขงขันโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2565 ระดับ สพม.บึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของ
โลกศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นางวัชราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ โครงการ   ใหม       ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

1.1 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึง
ความสําคัญ ของนักเรียนซึ่งเปนพลังของชําติ ใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม ใชกลไกลความรวมมือใหเกิดเปนสังคมเอื้ออาทรมีสภาพความเปนอยูท่ีดี มี
ระดับการพัฒนา ในทุกดาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน สงเสริมกําใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
เสริมสรางอัตลักษณ ทางวัฒนธรรมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญงอกงาม เทียบเทา
อารยประเทศ สรางความตระหนักและสงเสริมความเปนไทยใหนักเรียนพรอมกาวไปสูอาเซียน สงเสริมคานิยม 

รวมของอําเซียนเรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชน และคํ่านิยมเกี่ยวกับสันติภาพ ดังนั้น นักเรียน
ควรไดรับการเรียนรู ในบทบาทหนาท่ี การมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และพัฒนาสังคมโดยใชหลักธรร
มาภิบาล เปนกลไกในการ สรางประสิทธิภาพความเปนธรรมและสันติสุขในสังคมต้ังแตสังคมระดับเล็ก สังคม
ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญระดับประเทศ สภานักเรียนเปนกลไกสําคัญอยางยิ่ง เพื่อให
นักเรียน ครู และผูท่ีรับผิดชอบ งานสภานักเรียนมีความรูความเขาใจกระบวนการทํางานของสภานักเรียน ให
การดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตาม กระบวนการนิติธรรม ใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ป 2562 ซึ่งมีวาระคราวละ 2 ป ซึ่งจะครบกําหนดในป 2564 เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหเปนไปอยางตอเนื่อง และเปน
การสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดใหมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนใน
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สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสูการเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนและเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศได  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงจัดทําโครงการขับเคล่ือนงานกิจกรรมสภา
นักเรียนข้ึนในปงบประมาณ 2565 โดยประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริม
กิจกรรมสภานักเรียน ประจําป 2565 และการแขงขันโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2564 ระดับ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ   
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาและสภานักเรียนของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาไดมีการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนอยางเปนรูปธรรม 
2.2 เพื่อใหตัวแทนนักเรียนท่ีทําหนาท่ีสภานักเรียนในสถานศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียนของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรูจักบทบาทหนาท่ีความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีสวนรวมในการ
บริหารพัฒนาโรงเรียนอยางสรางสรรคตามกฎ กติกา และหลักเกณฑท่ีกําหนด สามารถขยายผลกิจกรรมสภา
นักเรียนในสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องแลยั่งยืน 

2.3 เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนไดมีการสนับสนุนใหนักเรียนมีการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนใน
รูปแบบของคณะกรรมการสภานักเรียน 

2.4 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาไดมีการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน และมีสวนรวม
ในการพัฒนาสูการเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

๓ เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีการดําเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา จํานวน 25 โรงเรียน 

3.1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีการดําเนินงานและขับเคล่ือน
กิจกรรมสภานักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 25 โรงเรียน จํานวน 25 คน และครูผูรับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน รวม 25 คนรวมท้ังส้ิน 50 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัดมีการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนตลอดปการศึกษา ไดรับการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานสภานักเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดําเนินงาน 

 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
หวงเดือนตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5  ณ สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน  

 

6. งบประมาณ  20,๐00.- บาท (สองหมื่นบาทถวน.-) 
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน      20,000.- บาท 
6.๒ งบประมาณจาก สพฐ.   จํานวน             -  บาท 
6.๓ งบประมาณอื่น ๆ                        จํานวน                 -  บาท  

      รวมเปนเงินท้ังส้ิน   20,000.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะหขอมูล วางแผนการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ต.ค.  – 
พ.ย. ๖4 

สพม.บึงกาฬ  

2. จัดทํา และเสนอโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
3. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารท่ัวไป เกี่ยวกับการดําเนินงาน

กิจกรรมสภานักเรียน 
ต.ค. ๖4 – 
ต.ค. ๖5 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

4. สถานศึกษาในสังกัดท้ัง 25 แหง ดําเนินการขับเคล่ือน
กิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา 

ต.ค. ๖4 – 
ต.ค. ๖5 

สถานศึกษา
ในสังกัด  

สถานศึกษาในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ 

5. ดําเนินการกิจกรรมสภานักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
5.2เลือกต้ังประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (คณะเดิมหมด
วาระ) 

ส.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๖. แตงต้ังประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๗. ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนใน
สถานศึกษา (รายงานผลการดําเนินงาน) 

เม.ย. - 
พ.ค. ๖5 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๘. รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงาน ก.ย. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 : การดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
๒. คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม โรงเรียนละ 

2 คน (ครู 1, นักเรียน 1) รวม 2 คน  
( 50 คน x 80 บาท x 1 ครั้ง) 

4,000  4,000  

4. คาอาหารวางและเครื่องด่ืมผูเขารวมอบรม 
โรงเรียนละ 2 คน (ครู 1, นักเรียน 1) รวม 50 
คน (50 คน x ๓๕ บาท x 2 ครั้ง)  

3,500  3,500  

5. คาอาหารกลางวันคณะกรรมการและวิทยากร 
จํานวน ๑๐ คน (10 คน x 80 บาท x ๑ ครั้ง) 

800  800  

6. คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการและ
วิทยากร จํานวน ๑๐ คน (10 คน x 35 บาท 
x 2 ครั้ง) 

700  700  

5. คาตอบแทนวิทยากร 4,000 4,000   
6. คาชดเชยน้ํามัน/คาท่ีพักวิทยากร/คาเบ้ียเล้ียง 3,000  3,000  
7. คาจัดทําเอกสาร/คูมือ/รายงาน/ปาย  3,000   3,000 

รวมท้ังสิ้น 19,000 4,000 12,000 3,000 
กิจกรรมท่ี 2 :  การแขงขันโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. คาเอกสาร/รายงาน/เกียรติบัตร 1,000  1,000  

                          รวม     

รวมท้ังสิ้น (กิจกรรมท่ี 1 + กิจกรรมท่ี 2) 20,000 4,000 13,000 3,000 
 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
7.1 ปจจัยความเส่ียง 

7.1.1 สถานศึกษาบางแหงไมสงครูผูรับผิดชอบและสภานักเรียนเขารวมอบรม 
7.1.2 สถานศึกษาไมใหความรวมมือในการสงผลงานเขารวมโครงการ 

 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
7.2.1 สรางความเขาใจใหกับสถานศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดอบรม 
7.2.2 ใหการสนับสนุน ยกยองและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน  
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8.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละ 90 ของสถานศึกษาท่ีรวมโครงการสามารถ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

- การสํารวจ   
- สอบถาม 

แบบประเมิน 
 

2. รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการทํางาน ของสภานักเรียนโดยยึดหลักนิติธรรม 
เปนบุคคลท่ีมีศักยภาพ มีความตระหนักในการเคารพกฎ
กติกาของสังคม 

- การสํารวจ   
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

แบบประเมิน 
 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาและสภานักเรียนของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดมีการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนอยางเปนรูปธรรม 
9.2 นักเรียนท่ีทําหนาท่ีสภานักเรียนในสถานศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียนของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาไดรูจักบทบาทหนาท่ีความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีสวนรวมในการบริหารพัฒนา
โรงเรียนอยางสรางสรรคตามกฎ กติกา และหลักเกณฑท่ีกําหนด สามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนใน
สถานศึกษาไดอยางตอเนื่องแลยั่งยืน 

9.3 โรงเรียนไดมีการสนับสนุนใหนักเรียนมีการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรยีนในรูปแบบของ
คณะกรรมการสภานักเรียน   

9.4 สถานศึกษาไดมีการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน และมีสวนรวมในการพัฒนาสูการเปน
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

9.5 นักเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมและพัฒนา ผานกิจกรรมนักเรียน เพื่อการเรียนรูตามหลักการ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวม เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

9.6 นักเรียนมีความตระหนักและสงเสริมความเปนไทยใหนักเรียน สํานึกในความเปนชาติไทย และ
วิถี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.7 นักเรียนเขาใจถึงคานิยมรวมของอําเซียน เรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชน และคํ่านิยมเกี่ยวกับ 
สันติภาพ 

9.8 นักเรียนมีโอกาสรวมประชุมสภานักเรียนไดรับประสบการณ ต้ังแตระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับภาค  และระดับประเทศ 

9.9 นักเรียนมีจิตอาสา  สามารถจัดทําโครงการอยางเปนรูปธรรม ไดรูปแบบและแนวทางในการ
จัดทําโครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งกับสภานักเรียน  

9.10 ผูบริหารสามารถนําความคิดเห็นจากสภานักเรียนไปบูรณาการ พัฒนาการศึกษาประเทศชาติ 
ใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป  

9.11 เกิดกิจกรรมผลงานสภานักเรียนนักเรียนท่ีเปนรูปธรรม ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค และในระดับประเทศ  

9.12 ครูและผูท่ีรับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความรู ความเขาใจในการสงเสริมการดําเนินงานของ
สภานักเรียนในสถานศึกษา อยางถูกตองและตอเนื่อง 
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3.3 ช่ือโครงการ  :   เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคกร พ.ศ. 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของ
โลกศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวนิัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ โครงการ   ใหม       ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 
โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการ
เสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกันการ
ทุจริต ท่ีกลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสํานึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบท
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ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุก
ภาคสวนต่ืนตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมดานคุณธรรม 

รวมตานการทุจริตในวงกวาง ท้ังในระดับสถานศึกษา และชุมชน  
2.2 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาในสังกัด 

  2.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยัง้การทุจริตเชิงรุกสถานศึกษา ในสังกัดใหเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4 เพือ่ขยายผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหครอบคลุมทุกสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒.5 เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 
 2.6  เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความตระหนักรู เขาใจ คิดอยางมีเหตุผล
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี และ
รวมกันสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม อยางเปนรูปธรรม ชัดเจน ตอเนื่อง และยั่ งยืน 
  2.7 เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 19,750 คน 
3.1.2 ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
         บึงกาฬ จํานวน 995 คน 
3.1.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 25 

โรงเรียน  
         ประกอบดวย 

 1) โรงเรียนสุจริตตนแบบ         จํานวน     1 โรง 

 2) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10    จํานวน     3 โรง 

 3) เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20    จํานวน     6 โรง 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
3.21 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความ

ตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหนักเรียน ครูและผูบริหาร มีทัศนคติและคานิยมรวมตาน
ทุจริตในวงกวาง ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน  

3.2.2 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ทุกสถานศึกษา 
ไดรับการขับเคล่ือนพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อยาง
ตอเนื่อง 

3.2.4 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความตระหนักรู เขาใจ คิดอยางมี
เหตุผลซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความ
ดี และรวมกันสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม อยางเปนรูปธรรม ชัดเจน ตอเนื่อง และยั่งยืน 

4.วิธีการดําเนินการ/ข้ันตอนดําเนินงาน 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

พ.ค.-ก.ย. 65 โรงเรียน 
กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

พ.ค.-ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

กิจกรรมท่ี 3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
พ.ค.-ก.ย. 65 

โรงเรียน/สพม.
บึงกาฬ 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   

พฤษภาคม - กันยายน  2565 ณ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และ โรงเรียนใน
สังกัด 

๖. งบประมาณ   จํานวน 20,000     บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

6.1 งบประมาณตามจาก สพม.บึงกาฬ จํานวน 20,000     บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
6.2 งบประมาณตามจาก สพฐ.     จํานวน.......................      บาท (.........................) 

รายละเอียดการใชงบประมาณ  (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

10,000 - 10,000  

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5,000  5,000  

กิจกรรมท่ี 3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5,000  5,000  
รวม 20,000 - 20,000 - 
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7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
๗.๑ ปจจัยความเส่ียง 

7.1.1 ครูและผูบริหาร ขาดความตระหนักและรับผิดชอบในการขับเคล่ือนโครงการ 
7.1.2 กิจกรรมคอนขางมาก ระยะเวลาจัดกิจกรรมอาจจะไมเพียง 
7.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการทบทวนความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินโครงการเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๗.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 สรางความตระหนัก และแลกเปล่ียนเรียนรูโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน 

7.2.2 บางกิจกรรม อาจตองใชระบบออนไลน 
7.2.3 แจงผูบริหารสถานศึกษา ใหดําเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ 
7.2.4 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา วางแผนนิเทศรวมกัน 
7.2.5 ใหการสนับสนุนงบประมาณคาชดเชยน้ํามันในการนิเทศสําหรับศึกษานิเทศกตามท่ีจาย

จริง 
7.2.6  ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามอบเปนนโยบายและมีการกํากับติดตามอยางเปน

ระบบ 
 

๘.   การวัดและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

  

   - รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรม รอย
ละ 80 ตระหนักรูในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต   มีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสํานึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ 

 
 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

  

กิจกรรมท่ี 3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
ผลผลิต (Outputs)   
- รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดไดรับการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียน

- ตรวจสอบจากรายงานการ
นิเทศ 

- รายงานการนิเทศ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

คุณธรรมตามนโยบาย โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. อยางตอเนื่อง 

 

- รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนไดรับการพัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ ตาม
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคอยาง เปน
รูปธรรม 

- ตรวจสอบจากรายงานผลการ 
  ดําเนินงานของสถานศึกษา 

- รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

ผลลัพธ (Outcomes)   
- สถานศึกษาในสังกัด ไมนอยกวาหนึ่งโรงเรียนมี
ผลการปฏิบัติงานดานการดําเนินกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรมตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกสถานศึกษาอื่น ผาน
การคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนําและ
โรงเรียนคุณธรรมท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

- ตรวจสอบจากรายงานการ
นิเทศ 
- ตรวจสอบจากผลการประเมิน
และคัดเลือกของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
- ตรวจสอบจากรายงานการ
นิเทศ 
- ตรวจสอบจากรายงานผลการ 
  ดําเนินงานของสถานศึกษา 

- รายงานการนิเทศ 
- รายงานผลการ
ประเมินและคัดเลือก
ของสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- รายงานการนิเทศ 
- รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
  ของสถานศึกษา 

- นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 9.2 สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตท่ี

เขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 
9.3 ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดี

ข้ึน  
9.4 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ ทุกสถานศึกษา ไดรับการ

ขับเคล่ือนและพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อยาง
ตอเนื่อง สงผลใหผูบริหารและครูผานการประเมินเปนคุรุชนคนคุณธรรม เกิดนวัตกรรมสรางสรรคคนดีท้ังใน
ดานการบริหารจัดการและดานการเรียนการสอน สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ เปนตัวอยางท่ีดีแก
สถานศึกษาอื่น และผานการประเมินเปนโรงเรียนดีมีท่ียืนระดับ ๔ ดาว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
ของโครงการอยางเปนรูปธรรม มีความยั่งยืน 

 
 
 



 

 

18
 

   

 

3.4 ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมพัฒนาความรูทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
       มัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 13. การพัฒนาการเรียนรู 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของ
โลกศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 6. พัฒนาผูบริหาร ครู และผูเรียนสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ 6. สรางขีดสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 1. สถานศึกษา ผูบริหาร ครูและผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับชาติ

และ ระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 4. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ โครงการ  ใหม     ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 25 46  

1. หลักการและเหตุผล 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึก
ในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง 
ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
และความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษา นับต้ังแตป  
พ.ศ. 2551  เปนตนมา สถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนดานจัดการเรียนการสอนท่ีสนองตอหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และมีการวัดและประเมินผลท้ังระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับชาติ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559 
-2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาคาเปาหมาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการสงเสริม
พัฒนาครู และบุคลากรทางศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจการนํานโยบายสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุม

สาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.2 เพือ่ใหผูบริหารโรงเรียน และครูมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.3 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายโรงเรียนในการรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ 

3.เปาหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   

ประชุมผูบริหารโรงเรียน และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
จํานวน  995 คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารโรงเรียน และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีความ
ตระหนักรู ใหความรวมมือในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 

4. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. ประสานความรวมมือในการรวมโครงการกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ต.ค. 64 สพม.บึงกาฬ ผอ.สพม.บึงกาฬ 

2. เสนอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน   ต.ค. 64 สพม.บึงกาฬ กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การศึกษา 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการจัดประชุม  ต.ค. 64 อบจ.บก. 

4. อบรมพัฒนาความรูทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ   
1. โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสพม.บึงกาฬ 
แบงเปนสหวิทยาเขต จํานวน 496 คน รุนท่ี 1 

2. โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสพม.บึงกาฬ 
แบงเปนสหวิทยาเขต จํานวน 496 คน รุนท่ี 2 

 

 
 
 

ต.ค. 64 
 
 

ต.ค. 64 

 
 
 
โรงเรียนใน
สพม.บึงกาฬ 
 
โรงเรียนใน
สพม.บึงกาฬ 

คณะกรรมการ 
 

5. สรุปและรายงานผล ต.ค. 64 สพม.บึงกาฬ คณะกรรมการ 
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5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ    
    ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงเรียนในสพม.บึงกาฬ 
 
6.  งบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  
     งบประมาณจาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
        จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

-คาพาหนะสําหรับวิทยากร 
- -คาปายประชาสัมพันธ 

7,000 
3,000 

 7,000  
3,000 

รวมท้ังสิ้น 10,000  7,000 3,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย ปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 
2. ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 
2564 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ 

ตรวจเอกสาร 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 
แบบนิเทศ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติท่ีดี ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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3.5 ช่ือโครงการ  :   โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
                           ภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูสูศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 13. การพัฒนาการเรียนรู 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและการเลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนราย

หนวยสูมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 3. ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
เปาประสงค 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนรายหนวยการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหนวย 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของครูและบุคลากรท่ีจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์รายหนวย 
ตัวช้ีวัด 3.  รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหนวย 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ โครงการ  ใหม     ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชอยางสากลท่ัวโลกและมีความสําคัญมากสําหรับทุกคนในการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน การศึกษา และ การประกอบอาชีพในปจจุบันและในอนาคต ผูท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาจะมีโอกาส และไดเปรียบมากกวาคนอื่น ๆ และในดานตาง ๆ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหนักเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ี 1 และเปนท่ีประจักษ
ชัดถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ โดยจะเห็นไดจากการท่ีกลุมประเทศอาเซียนไดกําหนดให ภาษาอังกฤษ
เปนภาษากลางในการส่ือสารระหวางกัน 10 ประเทศ ไดเล็งเห็นความสําคัญของภาษา ซึ่งเปนส่ิงท่ีจําเปนและ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและเปนส่ิงท่ีควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและ จริงจังเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูภาษาอยางแทจริงและสามารถนําภาษาไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวันและอยางยั่งยืน  

 การนําแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยเนนกิจกรรมแบบ Active learning จาก
การอบรมBoot Camp มาใหเกิดประโยชนมากข้ึน และการฝกใหครูมีความสามารถในการสรางกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการสอนเพื่อการส่ือสาร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีครูจะสามารถ
นําองคความรูมาพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในแตละทักษะและการสรางแรงจูงใจและ
แรงบัลดาลใจใหกับผูเรียนภาษาอังกฤษในชวงอายุตนๆ จะสามารถสรางการขับเคล่ือนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในกลุมครูภาษาอังกฤษและสามรถนําไปพัฒนาตอในกลุม PLC ท้ังในกลุมสาระของโรงเรียน ใน
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีจะเปนการชวยยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไดตอไป 

การโตสาระวาทีหรือ Debate เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริม การคนควา การต้ังคําถาม การฟง 
การใชเหตุผลในการโตแยง และนําเสนอความคิดเห็นของตนเอง รวมท้ังการใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให
ถูกตองตามหลักภาษาและ พัฒนาการคิดวิเคราะหใหกับเยาวชน และการอบรมนักเรียนในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนา
ใหครูมีความเขาใจกฎกติกา และรูปแบบของการโตสาระวาที พรอมท้ังมีทักษะในการเปนกรรมการตัดสินการ
แขงขันและยังสามารถนํากลับไปเผยแพรท่ีโรงเรียนได ซึ่งมีความมุงหวังใหโครงการนี้เปนกิจกรรมท่ีเพิ่มพูนการ
เรียนรู การคิดวิเคราะหรวมกันใหแกนักเรียนและเพิ่มทักษะใหแกคณะครู อาจารยท่ีเขารวมการอบรมเพื่อการ
ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ หรือกลุมเยาวชนในเขตพื้นท่ีและท่ีสนใจท่ัวไป 

2.  วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อพัฒนาพัฒนาครูใหสามารถใชกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมการส่ือสารภาษาอังกฤษใน

ช้ันเรียน เนนทักษะการพูด 
2.2  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษใหสูงข้ึน 
2.3  พัฒนาทักษะชีวิต การแกปญหา ตระหนักและเขาใจเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) 
2.4 เพื่อใหนักเรียนรูเปาหมายและแนวทางการประกอบอาชีพของตนเองท่ีชัดแจนและมุงสูอาชีพนั้น 
2.5  เพื่อนิเทศ ติดตาม และวิจัยผลการจัดการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร     
 3.  เปาหมาย 

 3.1 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนตามแนวภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ทักษะชีวิต การ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ อาชีพในอนาคต 

3.1.1 เชิงปริมาณ  
1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน  50  คน 
2) นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 2,000 คน 

3.1.2 เชิงคุณภาพ  
ครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

พัฒนาการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษท่ีเนนกระบวนการ
กลุมและ Active learning มากข้ึน รวมถึงนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกหองเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
อีกท้ังยังพัฒนาทักษะการเรียนรู การคิดและ การทํางานรวมกับผูอื่น บนพื้นฐานของการเขาใจและตระหนัก
การเปนพลเมืองโลกบนเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 17 
SDGs, 2013) 

 3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการโตสาระวาทีภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาการส่ือสาร การใหเหตุผล และการคิดวิเคราะห 

3.2.1 เชิงปริมาณ  
1) ทีมท่ีเขาอบรมประกอบดวย ครูผูคุมทีม 1 คน และ นักเรียน 3 คน ตอ 1 โรงเรียน ใน

การอบรมครั้งนี้รับสมัคร 25 ทีม 
2) ครูผูควบคุมทีมท่ีเปนผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน  30  คน 
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3) นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย จํานวน 120 คน 
3.2.2 เชิงคุณภาพ    

ครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
พัฒนาการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมากข้ึน รวมถึงนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมี
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท้ังในและนอกหองเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษสูง 

4. วิธีการดําเนินงาน 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
                        ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน  2565 
6. งบประมาณ จาก สพม.บึงกาฬ จํานวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  
    กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ  (ขอถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ตามแนวภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
ทักษะชีวิต การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
และ อาชีพในอนาคต 

7,000 
- 
 

 7,000 
 
 
 

   
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใชกิจกรรมการโตสาระวาทีภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาการส่ือสาร การใหเหตุผล และ
การคิดวิเคราะห 

3,000  3,000  

รวม 10,000  10,000  

 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนตามแนวภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ทักษะชีวิต การ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ อาชีพในอนาคต 

7.1.1 ปจจัยความเส่ียง 
1) ครูผูมีเวลานอยในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรูเนื่องจากตองรับผิดชอบภาระงาน

อื่น ๆ ดวย 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนตามแนวภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร  ทักษะชีวิต การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ อาชีพใน
อนาคต 

ก.พ - มี.ค  
65 

กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การศึกษา 2. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการโตสาระ

วาทีภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการส่ือสาร การใหเหตุผล และการคิด
วิเคราะห 

มี.ค. – ก.ย. 
65 
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2) ครูผูสอนไมตระหนักท่ีพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง 

3) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไมไดรับการกระตุนใหใชภาษาอังกฤษในการสอนอยางเต็มท่ี
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสงเสริมการพัฒนาวิชาการจากโรงเรียน 
      7.1.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1) จัดประชุมหัวหนากลุมสาระภาษาอังกฤษการแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีดีและหา
แนวทางรวมกันในการกระตุนครูผูสอนใหใชภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเต็มท่ี 

๒) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูในเขตพื้นท่ี เพื่อหาให
คําแนะนําและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓) จัดการประชุมปฏิบัติการการสอนครูภาษาแกนนําภาษาอังกฤษ แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน และวางแผนการขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

7.2 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการโตสาระวาทีภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาการส่ือสาร การใหเหตุผล และการคิดวิเคราะห 

7.2.1 ปจจัยความเส่ียง 
1) ครูผูสอนขาดทักษะในการจัดกิจกรรมโตสาระวาทีและกระบวนการบูรณาการและการ

สรางแรงจูงใจกับผูเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการแสดงเหตุผล 
2) ครูผูสอนขาดโอกาสในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่องเพื่อการแขงขันโตสาระวาที 

7.2.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
จัดอบรมใหครูภาษาอังกฤษและนักเรียนเพื่อเรียนรูกระบวนการโตสาระวาทีและสามารถ

นํากิจกรรมนี้ไปปรับใชในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษได 
 
8.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนตามแนวภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ทักษะชีวิต การเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 และ อาชีพในอนาคต 
รอยละ ๘๐ ของครูผูสอน ผานเกณฑ 
การประเมิน 

 

1. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
2. สังเกตการณการจัดการจัดการเรียนรูใน
ช้ันเรียน 
3. สังเกตและสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูในกิจกรรมคาย 

 

- แบบสังเกตการสอนใน
ช้ันเรียน 
 
-แบบนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการโตสาระวาทีภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการส่ือสาร การให
เหตุผล และการคิดวิเคราะห 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
รอยละ ๘๐ ของผูเขาอบรม ผานเกณฑ 
การประเมินความรูเกี่ยวกับการโตวาที 
สามารถดานการใชภาษาอังกฤษในการ
พูดโตสาระวาทีได 

-ทดสอบความรูดานกติกาและ
ความสามารถในการใชภาษาในการโตวาที
ได 

- แบบทดสอบความรู
ทางการโตวาที 
- แบบประเมินทักษะการ
พูดในการโตสาระวาที 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการโตสาระวาทีภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาการส่ือสาร การใหเหตุผล และการคิดวิเคราะห 

ครูมีพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู              
ดานการจัดการช้ันเรียนและการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และความสามารถดานการ
ใชภาษาอังกฤษในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในหองเรียนท่ีสูงข้ึนซึ่งสงผลใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีแรงจูงใจ และ เนนย้ําใหนักเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรูและสามารถเขา
ใจความถนัดของตนเองจนนําไปสูการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตได และมีความรูและทักษะในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษดีข้ึน 

9.2 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการโตสาระวาทีภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาการส่ือสาร การใหเหตุผล และการคิดวิเคราะห 

1) ครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอการใชกิจกรรมโตสาระวาทีเพื่อนําไปใช
พัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ท่ีสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและเหตุผล 

2) ทําใหการพูดมีความนาเช่ือถือ และกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีตรรกะ และสามารถนําไปทักษะ
นี้ไปพัฒนาในการเรียนและการทํางานตอไป 

3) จัดการแขงขันภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบในระดับเขตพื้นท่ีเพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศการ
ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอยางท่ัวถึงและมีความตอเนื่องและยั่งยืน 
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3.6 ช่ือโครงการ  :   การยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมิน PISA 2022 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและการเลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 6. พัฒนาผูบริหาร ครู และผูเรียนสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ 6. สรางขีดสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางการประเมิน PISA 

ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

ตัวช้ีวัด 2. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางการประเมิน PISA 
กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ โครงการ  ใหม      ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
PISA เปนช่ือยอของ Programmed for International Student Assessment เปนโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียม
ความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริง
มากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน 

ผลการประเมินของประเทศไทย PISA 2018 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียในดานการอาน 393 
คะแนน (คาเฉล่ีย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร 419 คะแนน (คาเฉล่ีย OECD 489 คะแนน) และ
วิทยาศาสตร 426 คะแนน (คาเฉล่ีย OECD 489 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบวา ดาน
การอานมีคะแนนลดลง 16 คะแนน สวนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมีคะแนนเพิ่มข้ึน 3 คะแนน และ 

4 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งในการทดสอบ ทางสถิติถือวาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมมีการ
เปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมินท่ีผานมา แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคะแนนต้ังแตการประเมิน
รอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการประเมินดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทยไมเปล่ียนแปลง แตผล
การประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จากการประเมิน PISA ท่ีผานมา มีขอสังเกตท่ีสําคัญ 3 
ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมินช้ีวา ระบบการศึกษาไทยมีสวนหนึ่งท่ีมีคุณภาพและสามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถในระดับสูงได หากระดับนโยบายสามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดย
ขยายระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพไปใหท่ัวถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน
ใหทัดเทียมกับนานาชาติได ประการท่ีสอง นักเรียนไทยท้ังกลุมท่ีมีคะแนนสูงและกลุมท่ีมีคะแนนตํ่ามีจุดออน
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อยูท่ีดานการอาน ซึ่งใน PISA 2018 เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระท่ีมาจากท้ังแหลงขอมูลเดียวและ
หลายแหลงขอมูล อีกท้ังส่ือท่ีนักเรียนไดอานสวนใหญอยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอนถึงธรรมชาติของการอานท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณของโลกและสอดคลองกับการใชขอมูลในชีวิตจริงของผูคนท่ัวโลก ดังนั้น ระบบ
การศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอนเพื่อสรางความคุนเคย
และยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป และ ประการท่ีสาม แนวโนมคะแนน
การอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธกับความฉลาดรูดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระบบการศึกษาไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียน
อยางเรงดวน 

กลุมนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ ข้ึนเพื่อพัฒนาสงเสริม 
สนับสนุนเตรียมความพรอมนักเรียนในการประเมิน PISA 20๒3  สงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขา
ไปในการเรียนการสอนเพื่อสรางความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การคิด ตาม

แนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) 
2.2 เพื่อสงเสริมครู นักเรียน เรียนรูเตรียมความพรอมในการประเมินจากส่ือสงเสริมสมรรถนะการคิด

แกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระบบ Online และ Offline 
2.3 เพื่อนิเทศ และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนตามแนว

ทางการประเมินนานาชาติในสถานศึกษา 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 25 คน 
๓.๑.๒ ตัวแทนครูผูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จํานวน 25 คน 
๓.๑.๓ นักเรียนกลุมอายุ 15 ป  (เกิด 1 พฤษภาคม 2550-30 เมษายน 25๕1)  

    3.2 เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การคิด 

และ การเรียนรูในระบบ PISA Online และ I-Profiler ได 
๓.๒.๒ ครูผูสอนพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การคิด และใชงานในระบบ 

PISA Online และ I-Profiler ได 
๓.๒.3 นักเรียนมีทักษะการอาน การคิดแกปญหา มีทักษะการทดสอบในระบบคอมพิวเตอร 

สามารถฝกและพัฒนาทักษะการทําขอสอบในระบบ PISA Online และ I-Profiler ได 
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4. วิธีการดําเนินงาน 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน ๒๕๖5  โรงเรียนในสังกัด จํานวน 25 โรง 

๖. งบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน   10,000            บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   .............................บาท (.............................) 

รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑. การพัฒนา    
  ๑. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม  
จํานวน 50 คน อาหาร 80 บาท อาหารวาง 
35 บาท/ม้ือ จํานวน ๒ วัน   
  ๒. คาวัสดุ/เอกสาร 
  ๓. คาใชจายในนิเทศติดตาม  

 
 
 

7,500 

  
 
 

7,500 

 

2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนา 

     1. อาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 50 
คน อาหารวาง 35 บาท/มื้อ จํานวน ๑ วัน        
    ๒. คาโลรางวัล / เงินรางวัล 

1,750 
 
 

750 

 1,750 
 

 
 
 

750 
รวมท้ังสิ้น 10,000 - 9,250 750 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. การพัฒนา 
1. สรางความตระหนักสําหรับผูบริหารโรงเรียน 
2. จัดทําหลักสูตร/เอกสารประกอบการอบรมพัฒนา 
3. อบรมพฒันาครู :เทคนิคการจัดการเรียนรู  การใชงานใน
ระบบ  PISA Style , PISA Online และ I-Profiler 
4. การออกแบบการจัดการเรียนรู การขับเคล่ือนการเตรียม
ความพรอมรับการประเมิน PISA/แลกเปล่ียนเรียนรู 

 
มี.ค.๖5- 
พ.ค.๖5 

 
สพม.  

บึงกาฬ 

กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การศึกษา 

2. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 1. สํารวจและจัดทําฐานขอมูลนักเรียนกลุมเปาหมาย  
 2. ประชุมวางแผน /จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน/เครื่องมือ
นิเทศ 
 3. นิเทศติดตาม ใหคําแนะนําในการพัฒนา 
 4. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
 ๕. สรุปรายงาน 

ต.ค.๖4-
ก.ย.๖5 

 



 

 

19
 

   

 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเส่ียง 

7.1.1 นักเรียนไมฝก ไมต้ังเรียน ไมเห็นความสําคัญของการสอบ 
7.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา /ครูไมเห็นความสําคัญในการฝกทักษะ   
7.1.3 ไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต ขาดคอมพิวเตอร/อุปกรณในการฝกทักษะในระบบ PISA 

Online และ  I-Profiler 
 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 ขอความรวมมือผูอํานวยการโรงเรียนในการกํากับ ติดตาม และประชาสัมพันธให
นักเรียน                เห็นความสําคัญของการสอบ และการฝกทักษะในระบบ PISA Online และ I-Profiler 

7.2.2 นิเทศติดตาม และพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
7.2.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานดาน ICT  

 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผูบริหารโรงเรียน รอยละ 100 
สงเสริมการพัฒนาทักษะการอาน   
การคิดและการใชงานในระบบ PISA 
Style , PISA Online และ I-Profiler 

1.การนิเทศ 
2.การรายงานผลในระบบ 
Online ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

1.แบบนิเทศ และรายงานการ
นิเทศ 
2. แบบสรปุรายงานขอมูล 

ครู รอยละ 80 จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอาน 
การคิดแกปญหา 

1.การนิเทศ 
2.การรายงานผลในระบบ 
Online ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

1.แบบนิเทศ และรายงานการ
นิเทศ 
2. แบบสรปุรายงานขอมูล 

นักเรียนกลุมเปาหมาย รอยละ 100 
ไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอม
ดานการอาน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรในการประเมิน PISA 
สามารถใชงานในระบบ PISA Style , 
PISA Online และ I-Profiler 

1. การรายงานผลการพัฒนา
นักเรียน  
2. ตรวจบันทึกการใชงานของ
นักเรียน 

1.แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
2.สรุปรายงานผลการใชงานใน
ระบบ PISA Style ,PISA Online 
และ I-Profiler 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     9.1 นักเรียนมีทักษะการอาน การคิดแกปญหา และทักษะการทดสอบดวยคอมพิวเตอร  
     9.2 ครูพฒันาส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
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3.7 ช่ือโครงการ :   สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน - นอกสถานศึกษา 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 12.การพัฒนาการเรียนรู 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแต
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุล
ทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุก
ระดับ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดใหมีการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับดีมาก 
กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ โครงการ  ใหม      ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัดใหสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริง กําหนดเกณฑและ
การการประเมินในลักษณะองคกรรวม(holistic) เนนการประเมินตามสภาพจริงท่ีไมยุงยาก เพื่อลดภาระการ
จัดทําเอกสารท่ีใชในการประเมิน  ปรับกระบวนทัศนในการประเมินท่ีมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐาน
บริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการ
ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีกลไกการปฏิบัติท่ีเอื้อตอการดําเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของแตละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใชมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ ประกาศ 
ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดในการ
พัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นั้น 

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูทิศทางเดียวกัน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ  จึงเห็นสมควรให มีการส่ือสาร สรางความรูความเขาใจในการประเมินแนวใหม ดังกลาว ใหแกบุคลากร
ในระดับสถานศึกษา การนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สูการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดทํารายงาน
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การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(self-assessment report) สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงกําหนดโครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค 
2.๑ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดใหดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อยางเปนระบบและเขมแข็ง 
๒.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และ

สถานศึกษาในเครือขายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

2.3 เพื่อติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนําผลมาใชในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดมีจัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3.1.3 สถานศึกษาในเครือขายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผูบริหารโรงเรียน ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพมีความรูความเขาใจในระบบการ

ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถ
นําไปสูการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพภายในใหแกสถานศึกษาไดอยางเขมแข็ง 

3.2.2 สถานศึกษาในเครือขายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากําหนดไว 

 

4. วิธีการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 วางแผนเตรียมดําเนินการ 

1. 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
1.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการประชุมปฏิบัติการ 
๑.๔ รวบรวม วิเคราะหผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖4 

มกราคม 2565 
มกราคม 2565 

เมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๖5 

 
กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

2 กิจกรรมนิเทศและพัฒนา 
2.1 กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.2 นิเทศติดตามและพัฒนา 

 
เมษายน 2565 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2565 

3 สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ กันยายน 2565 
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5. งบประมาณ  จํานวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
สพม.บึงกาฬ จํานวน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

6. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
การพัฒนา/นิเทศ/ดําเนินการประชุมปฏิบัติการ 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม  
  25 คน x 80 x 1 มื้อ  
การพัฒนาโรงเรียนเครือขายนวัตกรรม 
    20 คน x 190 x 2 มื้อ 

2,000 
 
 

2,000 

 2,000 
 
 

2,000 

 

- คาใชจายในการนิเทศติดตามฯ  
โรงเรียนในเครือขาย และโรงเรียนในสังกัด 25  โรง   

    

คาวัสดุ   1,000   1,000 
จัดสรรใหโรงเรียนแกนนํา (ตามรายละเอียด สพฐ.) 5,000  5,000  

รวมท้ังสิ้น 10,000  9,000 1,000 
 
7.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1  ปจจัยความเส่ียง 
7.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาเขารับการอบรมตามโครงการ ไมครบ 100 เปอรเซ็นต 
7.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ขาดการสนับสนุน ติดตาม นิเทศภายใน 
 

7.2  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
7.2.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

และยั่งยืน 
7.2.2 สถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพรอมท่ีจะรับการประเมินภายนอก 
7.2.3 สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีวางแผนรวมกัน 

 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

1. รอยละของผูรับผิดชอบโครงการมี
ความรูความเขาใจในการพัฒนางานตาม
ระบบประกันคุณภาพ 
 

- การทดสอบ(PRE –
POST TEST) 

- ตรวจเอกสารหลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 

-แบบทดสอบ 
- แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง 
- แบบสังเกต  
- สัมภาษณ 

2. รอยละของสถานศึกษาจัดทําและสง
รายงานการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

การรวบรวมขอมูล แบบบันทึกขอมูล 
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๗.๓ รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินตนเองในแตละมาตฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไป 

การรวบรวมขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

3. รอยละของสถานศึกษาในในเครือขาย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาอยูในระดับดี
ข้ึนไป 

การรวบรวมขอมูล แบบบันทึกขอมูล 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู ความเขาใจในระบบประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษาการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สูการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(self-assessment report) สามารถนําความรู
ความเขาใจไปใชในการขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.8 ช่ือโครงการ  :   พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแต
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุล
ทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุก
ระดับ 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 4. สรางภาคีเครือขายขยายชุมชนแหงการเรียนรู 
พันธกิจ 4. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 2. สถานศึกษาจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ตัวช้ีวัด 2. จํานวนของแหลงเรียนรูท่ีโรงเรียนสรางเครือขายและทําขอตกลงรวมกันกับชุมชน ทองถ่ิน 

และภาคเอกชน 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของผูเรียนท่ีจัดทําโครงงานอาชีพกับชุมชน ทองถ่ิน และภาคเอกชน 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะ โครงการ  ใหม      ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ท่ีตองการสราง
พื้นฐานใหแกผูเรียน ซึ่งตองมีการเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก
และเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ เปนพลเมืองดี ซึ่งตองสรางสํานึกการเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของ
ทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี  
อีกท้ังกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัด
การศึกษาหลักสูตรอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ ท่ีตองเรงปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหมีแผนการเรียนและ
รายวิชาเพิ่มเติมใหรองรับสมรรถนะทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ วางเสนทางการศึกษาสูอาชีพใหกับ
นักเรียน สรางระบบการสงตอสถานศึกษา และสถานบันการศึกษาสายอาชีพ และสายสามัญ รวมถึง
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานอาชีพ โดยเฉพาะการสรางสมรรถนะดานอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลายท่ีประสงคไมเรียนตอ ออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือกลุมอาชีพอิสระ
ใหตรงตามความตองการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพื้นท่ีจังหวัด กลุมจังหวัด ในแตละภูมิภาค ซึ่ง
ท้ังนี้ตองเรงรัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควบคูไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะ
ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรค 
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ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ซึ่งเปนหลักสูตรบูรณาการท่ีผูเรียน 
ชุมชนและครูรวมกันสรางข้ึน เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเรียนจากชีวิต เรียนแลวเกิดการเรียนรูสามารถนําความรูไป
ใชในชีวิตอยางมีคุณภาพและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมอยางมีสุขความสุข การเรียนการสอนจะตองตามความ
ตองการของผูเรียน ดังนั้นหลักสูตรทองถ่ินจึงมีความสําคัญ ท่ีตอบสนองการเรียนรูเฉพาะเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามสภาพปญหาท่ีเปนจริง ผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู  เพื่อท่ีจะมาใชเปนขอมูลในการแกปญหาใน
ชีวิตจริงของตนเองในวันขางหนา  รวมท้ังวิธีวิเคราะห  สังเคราะหขอมูล  เพื่อการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง ชุมชนและภูมิปญญาในชุมชนและภูมิปญญาในชุมชน มีโอกาสมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหกับผูเรียน ซึ่งเปนสมาชิก 

เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน มีการพัฒนาหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ ใหเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และสอดคลองกับ เปาหมาย ตัวช้ีวัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการศึกษาชาติ สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงกําหนดใหมีกา หลักสูตรทองถ่ิน และหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน 

 2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรทองถ่ิน 
 2.2 เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตร

ทองถ่ิน 
 

3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ   
จํานวน  25  โรงเรียน 

3.1.2 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 80 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และหลักสูตรทองถ่ิน เหมาะสมกับผูเรียน 
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการศึกษาชาติ 

3.2.2 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู นําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตร
ทองถ่ินสูการปฏิบัติ 
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4. วิธีการดําเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ตุลาคม 2564  – กันยายน 2565 

6. งบประมาณ   10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
งบประมาณจาก สพม. บึงกาฬ               10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

     รายละเอียดการใชงบประมาณ    (ขอถัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรมและรายละเอยีด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. 1. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการมีงานทํา และหลักสูตรทองถ่ิน 
- ครูหัวหนางานหลักสูตร งานวัดผลประเมินผล และ
หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษาฯ รวมโรงเรียน  
25 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน /1 วัน คาอาหารกลางวัน และ
อาหารวาง    50 X 80 

4,000  4,000  

    1.1.1 ประชุมจังหวัดบึงกาฬ 
      - คาอาหารกลางวัน อาหารวางเคร่ืองด่ืม 
      50 คน  X 80 บาท x 1 วัน  
     - คาวัสดุ 

 
4,000 

 
1,000 

  
4,000 

 
 

 
 
 

1,000 
2. นิเทศติดตามนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติจริง 
(การใชหลักสูตรสถานศึกษา) 
 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 
 

1,000 

  
 

1,000 

 

รวมทั้งสิ้น 10,000 - 9,000 1,000 

 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
หลักสูตรทองถ่ิน 
- ครูหัวหนางานหลักสูตร งานวัดผลประเมินผล และหัวหนา
กลุมสาระสังคมศึกษาฯ รวมโรงเรียนละ  3 คน 

มี.ค. 65 กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2  นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล การนําหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ินสูการปฏิบัติจริง (การใชหลักสูตร
สถานศึกษา) 

มิ.ย.- ส.ค. 65 

3 รายงานสรปุผลโครงการ ก.ย. 65 
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7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    7.1 ปจจัยความเส่ียง 

โรงเรียนขาดมาตรการในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ  
    7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในแตละสหวิทยาเขต วา
จะตองดําเนินการตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 

7.2.2 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา วางแผนนิเทศรวมกัน 
7.23 ใหการสนับสนุนงบประมาณคาชดเชยน้ํามันในการนิเทศสําหรับศึกษานิเทศกตามท่ีจาย

จริง  7.2.4 ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามอลบเปนนโยบายและมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ
  
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
รอยละ 100 ของสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรและ
หลักสูตรทองถ่ิน ใหสอดคลอง
กับบริบท 

- ตรวจหลักสูตรสถานศึกษาฯ 
- นิเทศช้ันเรียน 

- แบบติดตาม 
- แบบสังเกตการณสอน 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

           หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ิน เหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับ สอดคลองกับบริบทและพื้นท่ี  ครูผูสอนจัดทํา
หนวยการเรียนรู และแผนจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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3.9 ช่ือโครงการ  :   การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ประจําป 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 11 ประะเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑการอยูรวมกัน 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผานเกณฑประเมินการจัดกิจกรรมลุกเสือ

ดีเดน 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคคลากรไดรับการประเมินเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 

กลุมงานท่ีรับปดชอบ    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ    1. นางวชัราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะ โครงการ  ใหม      ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

๑. การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรูท่ัวไป และผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน (S.S.B.T.C.) 

 1.1 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ไดกําหนดใหมีสํานักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอยู
ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนหัวหนาสํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 

โดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ถือเปนอีกกิจกรรมท่ีมีกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยมุงเนนการพัฒนาเยาวชนใหเจริญเติบโตข้ึนพรอมดวย
คุณสมบัติการเปนคนท่ีเห็นแกประโยชนสวนรวม มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความ
รับผิดชอบและวินัยในตนเอง ซึ่งจากการสํารวจขอมูลบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ในปการศึกษา ๒๕๖4 พบวา มีจํานวน 365 ราย ยังไมผานการอบรมใหมีวุฒิ
ทางลูกเสือหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ิน เหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับ สอดคลองกับบริบทและพื้นท่ี  ครูผูสอนจัดทํา
หนวยการเรียนรู และแผนจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานลูกเสือ เนตรนารี โดยไดมีการ
ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมข้ึนจํานวน 2 รุน ในป 2565 และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติท่ีจะพัฒนากระบวนการลูกเสือ เนตรนารีอยาง
เปนระบบ และเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบังคับบัญชาและไดรับการพัฒนาใหมี
วุฒิทางลูกเสือ ตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง
ไดดําเนินการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรูท่ัวไป และหลักสูตรผูกํากับ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน (S.S.B.T.C.) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน จํานวน 1 รุน 
ภายใตโครงการการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจําป 2564  ผู
เขารับการฝกอบรม จํานวน 100 คน ระหวางวันท่ี 27 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ คายลูกเสือช่ัวคราว
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

1.๒ วัตถุประสงค 
 1.2.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหมีความรูและทักษะทางการลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ รวมท้ังไดรับวุฒิ
ทางลูกเสือ   

1.2.๒  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดอื่นท่ีมีความสนใจ ใหมีความรูและทักษะ
ทางการลูกเสือ  เนตรนารีสามัญรุนใหญ รวมท้ังไดรับวุฒิทางลูกเสือ 

  1.2.3  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการฝกอบรมและไดแลกเปล่ียน เรียนรู
ประสบการณ ทักษะในการฝกอบรม สามารถเปนวิทยากรผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือได 
 1.๓ เปาหมาย 

 1.๓.๑ เชิงปริมาณ 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือท่ีทําหนาท่ี

จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือข้ัน
ความรูท่ัวไป และผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน (S.S.B.T.C) จํานวน 2 รุน รวมผูเขา
รับการฝกอบรม จํานวน 10๐ คน 

 1.๓.2 เชิงคุณภาพ 
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรูท่ัวไป และผูบังคับบัญชาลูกเสือ

สามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน (S.S.B.T.C) ผานการฝกอบรมมีความรูและทักษะ ความสามารถทางวิชา
ลูกเสือเพื่อนําไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาของตนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
  
1.4 วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
๒. เสนอขออนุมัติดําเนินงานโครงการ และเลขรุนในการ

ดําเนินการฝกอบรมฯ 
ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๓. ประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการใหโรงเรียนท้ังใน
และนอกสังกัดทราบและรับใบสมัครและรับชําระ
คาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ 

ต.ค. - พ.ย.  
๖4 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๔. ตรวจสอบใบสมัคร คุณสมบัตรผูสมัคร หลักฐานการ
ชําระเงินคาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ 

ต.ค. – พ.ย.  
๖4 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
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๕. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ
วิทยากรในการฝกอบรมฯ 

พ.ย. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๖. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ เอกสาร อาหาร และส่ิง
อํานวยความสะดวกในการฝกอบรมฯ 

พ.ย. ๖4 คายลูกเสือ
ช่ัวคราว 

คณะวิทยากร/
คณะทํางาน 

๗. ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการโครงการฯ พ.ย. ๖4 คายลูกเสือ
ช่ัวคราว 

คณะวิทยากร/
คณะทํางาน 

๘. อนุมัติการผานการฝกอบรมฯ พ.ย.–ธ.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ ผอ.ฝกอบรมฯ 
๙. รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงาน ธ.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ ผอ.ฝกอบรมฯ /  

กลุมสงเสริมฯ 
 1.๕ ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
  เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖4  ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬ 
  1.6 งบประมาณ  155,๐00.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน.-) 

1.๖.๑ งบประมาณจาก  สพม.บึงกาฬ   จํานวน  5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

1.6.2 งบประมาณอื่น ๆ  
          (คาธรรมเนียมจากผูเขารับการอบรม จํานวน 10๐ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท)  

                       จํานวน   ๑50,๐๐๐.– บาท  
           รวมเปนเงินท้ังสิ้น 155,000.-  บาท 
  1.๗ รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  

 กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมฯ     

๑. คาอาหารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 
10๐ คน  
(10๐ คน x 8๐ บาท x ๑๐ มื้อ) 

80,๐๐๐  80,๐๐๐  

๒. คาอาหารสําหรับคณะวิทยากร ๒๐ คน  
(๒๐ คน x 8๐ บาท x ๑๐ มื้อ) 

๑6,๐๐๐  ๑6,๐๐๐  

๓. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ๑2๐ คน  
(๑2๐ คน x 35 บาท x ๘ มื้อ) 

33,6๐๐  33,6๐๐  

     4.   คาตอบแทนวิทยากร (เหมาจาย)   3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐     

     5.   คาสถานท่ี   5,๐๐๐   5,๐๐๐  

     6.   คาเอกสาร เกียรติบัตร คาวัสดุอุปกรณ 
คาใชจายอื่น ๆ 

 30,4๐๐         30,4๐๐ 

รวมท้ังสิ้น 155,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 134,6๐๐  30,4๐๐ 
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1.8 การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
1.8.๑ ปจจัยความเส่ียง 

   ๑) ผูบริหาร และครูใหความสําคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีวุฒิทางลูกเสือนอย 
๒) การจัดอบรมอยูระหวางการปดภาคเรียน อาจทําใหมีผูสนใจสมัครเขารับการอบรม

ไดนอย 
  1.8.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 

๑) เพิ่มจํานวนและรุนในการจัดฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมายในการเขารวมโครงการ
เพิ่มข้ึน  

๒) จัดหาทุนและงบประมาณเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอยาง
ตอเนื่อง 

1.9   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีเวลาเขารับการฝกอบรม

ไมตํ่ากวารอยละ 80 
๔. ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑการประเมิน

ตามเกณฑการฝกอบรมไมตํ่ากวารอยละ 8๐  
๕. ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ผานการฝกอบรม

และไดรับมอบวุฒิบัตร 

- การสังเกต 
- การประเมิน 
- การทดสอบ 
- จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรม 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 
- แบบลงทะเบียน 
- วุฒิบัตรผานการ

ฝกอบรม 
 

1.10  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.10.๑ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผูกํากับลูกเสือสามัญ

รุนใหญเปนอยางดี และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
   1.๑0.๒ ผูท่ีผานการฝกอบรม สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองใหมีวุฒิทางลูกเสือท่ีสูงข้ึน
ได และสามารถนําไปใชในการการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน การพัฒนา และการฝกอบรม
ลูกเสือในโรงเรียนของตนเองไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.๑0.๓ ผูผานการฝกอบรมนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปพัฒนาตนเองดานลูกเสือได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  1.๑0.๔ ผูท่ีผานการฝกอบรมไดแลกเปล่ียน เรียนรูประสบการณ ทักษะในการฝกอบรม 
สามารถเปนวิทยากรผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือได 
 
2. การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรข้ันผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 

(Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) 
 2.1 หลักการและเหตุผล 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดท่ีดําเนินกิจการลูกเสือ
ในสถานศึกษาไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวง และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ท่ีจะพัฒนา
กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี อยางเปนระบบ และเพื่อชวยสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติ เปนทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณคายิ่งของชาติ มีความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพ และ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดดําเนินการโครงการฝกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือมาแลวจํานวน ๓ รุน ไดแก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินการจัดอบรมผูกํากับลูกเสือ ข้ัน
ความรูท่ัวไป รุนท่ี   ๑/๒๕๖๒ และผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน (S.S.B.T.C.) รุนท่ี 
๑/๒๕๖๒ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนศรีวิไลวิทยา สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 105 คน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได
ดําเนินการการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูช้ันสูง (S.S.A.T.C.) รุนท่ี 2/2562 ระหวาง
วันท่ี 24 – 30 ตุลาคม 2562 ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนศรีวิไลวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 89 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดําเนินการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป และผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 
(S.S.B.T.C.) ระหวางวันท่ี 27 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนศรีวิไลวิทยา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 100 คน เพื่อยกระดับและ
ขีดความสามารถของผูบังคับบัญชาลูกเสือใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ยกระดับการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังไดเล็งเห็นวากระบวนการทาง
ลูกเสือ เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนอยางยิ่งท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนาเยาวชนท่ีอยูในวัยเรียนใหเปนผูท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี รูจักการชวยเหลือสังคม และบําเพ็ญประโยชนตอสังคมไดอยางดียิ่ง กรอบกับเพื่อเปน
การพัฒนากระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาในสังกัดอยางเปนระบบ ในการนี้ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน จะตองไดรับการพัฒนาใหมีวุฒิทางการ
ลูกเสือเพิ่มสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดทําการ
ฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ข้ันผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับ (A.L.T.C.) ข้ึน จํานวน ๑ รุน ผูเขา
รับการฝกอบรม จํานวน ๔๕ คน ภายใตโครงการการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด ประจําป 2564 เพื่อใหเปนไปตานโยบายของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และเพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดและผูท่ีมีความสนใจไดรับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนวิทยากรในการฝกอบรม
ผูกํากับลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป 

2.๒ วัตถุประสงค 
  2.๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และมีความเขาใจในการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ สามารถนําไปปฏิบัติในฐานะผูอํานวยการฝกอบรมข้ันความรูเบ้ืองตน หรือไปชวยใหการฝกอบรมข้ัน
ความรูเบ้ืองตนและข้ันความรูช้ันสูงไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับช้ัน 
  2.๒.2  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือตามแนว
ทางการฝกอบรมของสํานักงานลูกเสือโลกใหกับผูเขารับการฝกอบรม 
  2.2.3 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ ในฐานผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมีวุฒิทางการลูกเสือท่ีสูงข้ึน ตลอดจนไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบ
การในดานการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาซึ่งกันและกัน 
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  2.๓ เปาหมาย 
 2.๓.๑ เชิงปริมาณ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และหนวยงานอื่นท่ีมีความสนใจ จํานวน ๔๕ คน 

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีเขารับการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ข้ันผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรม
ผูกํากับ (A.L.T.C.) ผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะทางวิชาการลูกเสือนําไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือในสถานศึกษาของตนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน และความสามารถเปนวิทยากรผูใหการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือได  

 
 2.4 วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๒. เสนอขออนุมัติดําเนินงานโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 

๓. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงานและวทิยากร

ฝกอบรมฯ 

ธ.ค.๖4 - ม.ค.

๖5 

สพม.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 

๔. ประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการใหสถานศึกษาท้ังในและ

นอกสังกัดทราบ 

ม.ค.-ก.พ. ๖5 สพม.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 

๕. รับใบสมัครและรับชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ ก.พ. ๖5 สพม.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 

๖. ขออนุมัติการดําเนินการฝกอบรมฯ และแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการวิทยากรในการ

ฝกอบรมฯ 

ก.พ.-มี.ค. ๖5 สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ 

สพม.บึงกาฬ 

๗. ประชุมยอยคณะทํางานฯ เม.ย. ๖5 สพม.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 

๘. 
ประสานงานจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ เอกสาร อาหาร และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมฯ 

เม.ย.-พ.ค. ๖5 คายลูกเสือช่ัวคราว คณะวิทยากร/

คณะทํางาน 

๙. ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการโครงการฯ พ.ค. ๖5 คายลูกเสือช่ัวคราว คณะวิทยากร/

คณะทํางาน 

๑๐. ขออนุมัติการจบหลักสูตร พ.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 

๑๑. 
รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงาน 

พ.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 

 
 2.๕ ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
  หวงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖5  ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนในสังกัด               
สพม.บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 



 

 

21
 

   

 

  2.๖ งบประมาณ  221,๐00.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน.-) 
     2.๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน      5,000 บาท  
     2.6.3 เงินงบประมาณจากผูเขารับการฝกอบรม   (คาธรรมเนียมคนละ 4,๘00.- บาท)   
            จํานวน  2๑๖,๐00.- บาท   
        รวมงบประมาณท้ังสิ้น  221,000.- บาท 
  2.๗ รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวด

รายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

รายละเอียดในการใชงบประมาณ  (221,0๐๐)    

- คาอาหารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 45 คน 

(45 คน x ๘๐ บาท x ๑๙ มื้อ) 

68,400 

 

 68,400  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

จํานวน 45 คน (45 คน x 35 บาท x ๑4 มื้อ) 

22,050  22,050  

- คาอาหารสําหรับคณะทํางานและวิทยากร จํานวน 25 

คน (25 คน x ๘๐ บาท x ๑๙ มื้อ) 

38,000  38,000  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะทํางานและวิทยากร 

จํานวน 25 คน (25 คน x 35 บาท x ๑4 มื้อ) 

12,250  12,250  

- คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรม 20,000 2๐,๐๐๐   

- คาบํารุงสถานท่ี 5,000  5,๐๐๐  

- คาเอกสาร คูมือ เกียรติบัตร คาบํารุง B.P. วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ คาใชจายอื่น ๆ 

55,300     55,300 

รวมท้ังสิ้น 221,0๐๐ 3๐,๐๐๐ 145,70๐ 55,300 

 
2.8 การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

      2.8.๑ ปจจัยความเส่ียง 
             2.8.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูดูแลงานดานลุกเสือของโรงเรียนท่ียังไม
อบรมข้ันนี้ไมใหความสําคัญในการเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม 

2.8.1.2 โรงเรียนบางแหง ไมใหความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมดานลูกเสืออยาง
จริงจัง 

2.8.1.3 โรงเรียนขาดแคลนงบประมารในการสนับสนุนการสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม 
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      2.8.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
2.8.2.1 สงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญในการสนับสนุนและ

สงเสริมการดําเนินงานลูกเสือภายในสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
2.8.2.2 มีการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีผลการดําเนินงานลูกเสือ

ดีเดนรับรางวัลดีเดนดานลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนประจําทุกป  
2.8.2.3 ใหการยกยอง เชิดชูสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานลูกเสือดีเดนระดับ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจําป 
 

2.9   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูเขารับการ

ฝกอบรม 

2. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับวุฒิทางการ

ลูกเสือท่ีสูงข้ึน 

- จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรม 

- จํานวนผูผานการฝกอบรม

ไดรับวุฒิทางการลูกเสือ 

A.L.T.C. 

- แบบบัญชี

รายช่ือ 

- แบบรายงาน 

 

 
2.10  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        2.10.๑  ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และมีความเขาใจในการฝกอบรมผูกํากับลุกเสือ 

สามารถนําไปปฏิบัติในฐานะผูอํานวยการฝกอบรมข้ันความรูเบ้ืองตน หรือไปชวยใหการฝกอบรมข้ันความรู
เบ้ืองตนและข้ันความรูช้ันสูงไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับช้ัน 

 2.10.2  ผูเขารับการฝกอบรมไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการฝกอบรมวิชาผู
กํากับลูกเสือตามแนวทางการฝกอบรมของสํานักงานลูกเสือโลก 
  2.10.3  ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ ในฐานผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมีวุฒิทางการลูกเสือท่ีสูงข้ึน และไดแลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอด
ประสบการดานการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาซึ่งกันและกัน 

3. การฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูนํายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด  ประจําป 2565 

 3.1 หลักการและเหตุผล 
  ตามขอบังคับสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 82) พุทธศักราช 
2562 และพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย เพิ่มเติม พุทธศักราช 2563 ท่ีระบุวา กิจกรรมยุวกาชาด 
เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงใหเยาวชนปฏิบัติตนเปนผูท่ีมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความ
เปนมิตรกับคนท่ัวไป และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม ตลอดจนรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
และสงเสริมอนามัยของผูอื่น 
  การเปล่ียนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว และการเจรญิเติบโตทางดานเทคโนโลยี ทําใหเกิดชองวาง
ของความรู ความสามารถของมนุษย ทุกหนวยงานจะตองมีการเตรียมความพรอมท่ีดีท่ีสุด ซึ่งปจจัยหลักก็
จะตองเปนเรื่องของการศึกษาและอบรมท่ีนับจะมองเห็นความจําเปนมากข้ึน ท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลวและ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา ท้ังนี้ เพราะการศึกษาและอบรมเปนตัวช้ีวัดในการสรางความแข็งแกรงและสราง
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กําลังคนท่ีมีความสามารถ โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีมีการใชเทคโนโลยีแทนแรงงานคน ยิ่งทําใหเกิดความจําเปน
ท่ีจะตองอบรมเพื่อใหคนมีทักษะท่ีสูงยิ่งข้ึน เพื่อคงรักษางานไวใหได ประกอบกับการพัฒนาประเทศจําเปนตอง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนกลไกสําคัญตอความสําเร็จและเปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุด
ในองคกรหรือหนวยงาน การฝกอบรมเปนเครื่องมือท่ีชวยใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพ
สูง พัฒนางานในสวนท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรคตอสังคม 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรดานยุวกาชาดในสถานศึกษา และเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติหนาท่ีเปนผูนํายุว
กาชาดในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหผานการฝกอบรมและมีวุฒิทางการยุวกาชาด เพื่อใหสามารถทําการ
เรียนการสอนในกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูนํายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุว
กาชาด  สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน จํานวน 1 รุน ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 60 คน 
ระยะเวลาดําเนินการฝกอบรม 3 วัน แบบไมคางคืน ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
 

3.๒ วัตถุประสงค 
 3.2.1  เพื่อพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ี และครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด รวมท้ังมีวุฒิการผานการฝกอบรมผูนํายุวกาชาด 

 3.2.๒  เพื่อใหผูนํายุวกาชาดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูหรือประสบการณ สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาไดอยางถูกตอง 
  3.2.3  เพื่อใหผูนํายุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะ 
และเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมยุวกาชาด สามารถถายทอดความรูและดําเนินการใหเปนรูปแบบเดียวกันตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด 
  3.2.4 เพื่อสงเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  
  3.๓ เปาหมาย 

 3.๓.๑ เชิงปริมาณ 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูนํายุวกาชาดในสถานศึกษาท่ียังไม

ผานการฝกอบรมทางยุวกาชาดหลักสูตรใด ๆ จํานวน ๑ รุน รวมผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 6๐ คน 
 3.๓.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูนํายุวกาชาดในสถานศึกษาท่ียังไม
ผานการฝกอบรมทางยุวกาชาดหลักสูตรใด ๆ เมื่อผานการฝกอบรมแลวมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ 
ความสามารถทางกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา และสามารถนําไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชายุว
กาชาดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 3.4 วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 
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๒. เสนอขออนุมัติดําเนินงานโครงการ และเลขรุนในการ

ดําเนินการฝกอบรมฯ 

ต.ค. ๖4 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๓. ประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการใหโรงเรียนท้ังใน

และนอกสังกัดทราบและรับใบสมัครและรับชําระ

คาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ 

ก.พ.–มี.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๔. ตรวจสอบใบสมัคร คุณสมบัตรผูสมัคร หลักฐานการ

ชําระเงินคาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ 

ก.พ.–มี.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๕. ติดตอ ประสานงานคณะวิทยากรและขออนุมัติการจัด

ฝกอบรม 

มี.ค.-เม.ย. ๖5 ศธจ.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๖. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ

วิทยากรในการฝกอบรมฯ 

เม.ย. ๖5 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมฯ 

๗. ประสานงาน จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ เอกสาร 

อาหาร และส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมฯ 

พ.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ คณะวิทยากร/

คณะทํางาน 

๘. ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการโครงการฯ พ.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ คณะวิทยากร/

คณะทํางาน 

๙. อนุมัติการผานการฝกอบรมฯ พ.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ/

ศธจ.บึงกาฬ 

ผอ.ฝกอบรมฯ/ 

กลุมสงเสริมฯ 

๑๐. รายงานผล/สรุปผลการดําเนินงาน พ.ค. ๖5 สพม.บึงกาฬ/

ศธจ.บึงกาฬ 

ผอ.ฝกอบรมฯ /  

กลุมสงเสริมฯ 

 
 3.๕ ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
  เดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖5  ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬ 
 
  3.๖ งบประมาณ  77,๐00.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน.-) 

3.๖.๑ งบประมาณจาก สพม. บึงกาฬ จํานวน   5,000   บาท (หาพันบาทถวน) 

3.6.๓ งบประมาณอื่น ๆ (คาธรรมเนียมจากผูเขารับการอบรม จํานวน 6๐ คน ๆ ละ ๑,2๐๐ บาท)  
                              จํานวน   72,๐๐๐.– บาท  
                รวมเปนเงินท้ังสิ้น  77,000.-  บาท 
 
 
   3.๗ รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
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 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมฯ     

๑. คาอาหารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 

60 คน  

(60 คน x 8๐ บาท x 3 มื้อ) 

14,4๐๐  14,4๐๐  

๒. คาอาหารสําหรับคณะวิทยากร ๒๐ คน  

(๒๐ คน x 8๐ บาท x 6 มื้อ) 

9,6๐๐  9,6๐๐  

๓. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 80 คน  

(8๐ คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 

16,8๐๐  16,8๐๐  

     4.   คาตอบแทนวิทยากร (เหมาจาย)   20,๐๐๐ 2๐,๐๐๐     

     5.   คาสถานท่ี     8,๐๐๐   8,๐๐๐  

     6.   คาเอกสาร เกียรติบัตร คาวัสดุอุปกรณ 

คาใชจายอื่น ๆ 

 8,2๐๐         8,2๐๐ 

รวมท้ังสิ้น 77,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 48,8๐๐  8,2๐๐ 

 
3.8 การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

      3.8.๑ ปจจัยความเส่ียง 
   ๑) ผูบริหาร และครูไมใหความสําคัญในการพัฒนาตนเองเทาท่ีควร 

๒) การจัดอบรมอยูระหวางการปดภาคเรียน อาจทําใหมีผูสนใจสมัครเขารับการอบรม
ไดนอย 

3.8.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
๑) เพิ่มจํานวนและรุนในการจัดฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมายในการเขารวมโครงการ

เพิ่มข้ึน  
๒) จัดหาทุนและงบประมาณเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอยาง    
    ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

3.9   การวัดและประเมินผล 



 

 

21
 

   

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. ผูเขารับการฝกอบรมมีเวลาเขารับการ

ฝกอบรมไมตํ่ากวารอยละ 80 

2. ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑการ

ประเมินตามเกณฑการฝกอบรมไมตํ่ากวา

รอยละ ๘๐  

3. ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ผานการ

ฝกอบรมและไดรับมอบวุฒิบัตร 

- การสังเกต 

- การประเมิน 

- การทดสอบ 

- จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรม 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

- แบบทดสอบ 

- แบบลงทะเบียน 

- วุฒิบัตรผานการ

ฝกอบรม 

 
3.10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 3.10.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผูนํายุวกาชาดเปน

อยางดี และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ๑0.๒ ผูท่ีผานการฝกอบรม สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองใหมีวุฒิทางยุวกาชาด

หลักสูตรอื่นท่ีสูงข้ึนได และสามารถนําไปใชในการการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน การพัฒนา
ทางยุวกาชาดในโรงเรียนของตนเองไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.๑0.๓ บุคลากร เจาหนาท่ี และครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุว
กาชาด รวมท้ังมีวุฒิการผานการฝกอบรมผูนํายุวกาชาด 

3.10.4  ผูนํายุวกาชาดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรูหรือประสบการณ สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
ไดอยางถูกตอง 

3.10.5  ผูนํายุวกาชาดในสถานศึกษาท่ีผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และ
เจตคติท่ีดีตอกิจกรรมยุวกาชาด สามารถถายทอดความรูและดําเนินการใหเปนรูปแบบเดียวกันตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดได 

3.10.6  กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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3.10 ช่ือโครงการ : สงเสริมประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ดานการเงิน และการพัสดุ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   
ผูรับผิดชอบ          1. นายเฉลียว ชินโณ 2. นางจิราพร ทัศมี 
ลักษณะโครงการ  ใหม      ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

๑.   หลักการและเหตุผล     
ดวยในปจจุบันรัฐบาลไดมีการปรับเปล่ียนการบริหารการเงินการคลัง  เปนระบบการบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS:Government Fiscal Management Information  
System)  โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงาน ท้ังในดานงบประมาณ ดานการจัดซื้อจัดจาง ดานการ
จัดทําบัญชีการเงิน บัญชีการบริหาร และดานบุคลากร ไดมีการยกเลิกระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ตลอดจน
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง  และไดมีการออกกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ กฎเกณฑ 
ขอบังคับใหมๆ  ในการบริหารการเงิน การคลัง และตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชแลวต้ังแตวันท่ี ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช ๑๘๐ วัน นับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  จึงเริ่มบังคับใชในวันท่ี ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แลวนั้น   

เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ดังกลาว และเปนการ เพิ่มพูนศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสถานศึกษา สามารถบริหาร
งบประมาณไดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ  สนองตอนโยบายของทางราชการ  สนองตอชุมชน  ทันตอการใช
งาน ปฏิบัติงานดานการพัสดุไดถูกตองตามระเบียบฯ กฎหมาย ขอบังคับ แนวปฏิบัติ และตามมติคณะรัฐมนตรี  
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการเงิน และการพัสดุ   
 
๒.   วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน และการพัสดุ  
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๒.๒  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงบประมาณประจําปไดรวดเร็ว  ทันตอการใชงานถูกตองตามระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ                      

๒.๓ เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ทันตอระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ท่ีกําหนดข้ึนมาใหม 

๓.   เปาหมาย    
3.1 เชิงปริมาณ 

๓.๑.1 ผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัด สพม.บึงกาฬ จํานวน  25  โรงเรียน 
๓.1.๒ ครผููปฏิบัติงานดานการเงินและการพัสดุ  จํานวน  25  โรงเรียน 
3.1.3 บุคลากรกลุมการเงินและผูเกี่ยวของใน สพม.บึงกาฬ  จํานวน  10  คน     

                                                               รวมท้ังส้ิน 60 คน             
3.2 เชิงคุณภาพ    

                          - 

๔.   วิธีการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พ.ย. 64 สพม.บึงกาฬ กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย   2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

จัดทําหลักสูตรการอบรม 
พ.ย. 64 สพม.บึงกาฬ 

3 ประชุมคณะกรรมการกําหนด
หลักสูตรการอบรมฯ    

พ.ย. 64 สพม.บึงกาฬ 

4 จัดอบรมตามโครงการฯ มิ.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
5 สรุปผล / รายงานผล ก.ค. 65 สพม.บึงกาฬ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินงานอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  พ.ย. 64 – ก.ค. 65 

6. งบประมาณ 60,00๐.-บาท (หกหมื่นบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ จํานวน  60,00๐.-บาท (หกหมื่นบาทถวน) 
 6.2 งบประมาณจัสรร จาก สพฐ.  จํานวน     -           บาท (.........................................) 
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  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมประสิทธิภาพผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร ดานการพัสดุ   
- คาวัสดุ/คาจางทําเอกสาร 
- คาตอบแทนวิทยากร (6X600) 
- คาอาหาร จํานวน 60 คน  
  (60x120X2) 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 60 คน   
  (60x35 X4) 
- คาท่ีพักและคาพาหนะวิทยากร 

 
 

3,100 
4,000 

14,400 
 

8,400 
 

3,250 

 
 
 

4,000 
 

 
 
 
 

14,400 
 

8,400 
 

3,250 

 
 

3,100 
 
 
 
 
 
 

รวม 33,150   - 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประสิทธิภาพผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร ดานการเงิน   
- คาวัสดุ/คาจางทําเอกสาร 
- คาตอบแทนวิทยากร (6X600) 
- คาอาหาร จํานวน 60 คน  
  (60x120X1) 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 60 คน   
  (60x35 X1) 
- คาท่ีพักและคาพาหนะวิทยากร 

 
 

3,100 
4,000 

14,400 
 

2,100 
 

3,250 

 
 
 

4,000 
 

 
 
 
 

14,400 
 

2,100 
 

3,250 

 
 

3,100 

รวมท้ังสิ้น 60,000  45,800 6,200 

 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 7.1 ปจจัยความเส่ียง 
  - 
 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

  - 
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8.   การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือ 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมประสิทธิภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ดาน
การพัสดุ 
๑.  โรงเรียน บริหาร  งบประมาณไดทัน
ภายในปงบประมาณ 
๒. สถานศึกษามีพัสดุตรงตามความ
ตองการ 
๓. ความถูกตองของเอกสารดําเนินงาน
ของสถานศึกษา 
๔. เปอรเซ็นตความรวดเร็วในการบริหาร
งบประมาณ 
๕.  วิธีการจัดหาพัสดุ   ข้ันตอนบริหาร
การเงินรวดเร็ว  และถูกตอง 

 
 
 
๑.  การนิเทศ  ติดตามงบประมาณ 
๒.  การสังเกต ติดตามงาน
โรงเรียน 
๓.  ผลการใชจายเงินของ
สถานศึกษา 

 
 
 
๑.  เอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง 
ของสถานศึกษา 
๒.  แบบรายงานขอมูล
งบประมาณ 
๓. เอกสาร / แบบพิมพตาง ๆ 
เกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  
ท่ีสถานศึกษารายงานตอสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมประสิทธิภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ดาน
การเงิน   
๑.  ความถูกตองของเอกสารดําเนินงาน
ของสถานศึกษา 
๒.  เปอรเซ็นตความรวดเร็วในการบริหาร
งบประมาณ 
 

 
 
 
๑.  การนิเทศ  ติดตามงบประมาณ 
๒.  การสังเกต ติดตามงาน
โรงเรียน 
๓.  ผลการใชจายเงินของ
สถานศึกษา 

 
 
 
๑.  เอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง 
ของสถานศึกษา 
๒.  แบบรายงานขอมูล
งบประมาณ 
๓. เอกสาร / แบบพิมพตาง ๆ 
เกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  
ท่ีสถานศึกษารายงานตอสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.๑.  เกิดประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงานดานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
 9.๒  สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณประจําป  ไดรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ   
 9.๓  ชุมชนเกิดความเช่ือมั่น  ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษา 
 9.๔  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทันตอระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ท่ีกําหนดข้ึนมาใหม 
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3.11 ช่ือโครงการ : สงเสริมสิทธิประโยชนขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการป 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 12. การพัฒนาการเรียนรู 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวถีิใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   
ผูรับผิดชอบ   1. นายเฉลียว ชินโณ 2. นางจิราพร ทัศมี 
ลักษณะโครงการ  ใหม      ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

๑.   หลักการและเหตุผล     
ดวยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ ไดใหความหมายของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการและ
สิทธิประโยชนท่ีผูเกษียณอายุราชการจะไดรับจากทางราชการ รวมถึงสวัสดิการตาง ๆ และข้ันตอนการขอรับ
บําเหน็จบํานาญซึ่งผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการจะตองเขาใจและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ โดย
ดําเนินการยื่นแบบดวยตนเองในระบบอินเตอรเน็ต  นั้น 

 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  จึง
ไดจัดทําโครงการสงเสริมสิทธิประโยชนขาราชการและลูกจางประจํา เกษียณ ป ๒๕๖5 เพื่อใหความรูกับผูท่ี
จะเกษียณอายุราชการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ ท่ีผูเกษียณอายุจะไดรับจากทางราชการให
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง  

๒.   วัตถุประสงค 
๒.๑  เพื่อใหผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการไดมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญ 

ขาราชการและลูกจางประจํา รวมท้ัง สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 
๒.๒  เพื่อใหผูท่ีจะเกษียณอายุราชการไดมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการขอรับบําเหน็จบํานาญ 

บําเหน็จดํารงชีพ , การขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และการขอรับเงินกองทุน
สํารองเล้ียงชีพลูกจางประจํา ( กสจ.)  
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๓.   เปาหมาย    
3.1 เชิงปริมาณ 

ผูจะเกษียณอายุราชการซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และผูสนใจ  

3.2 เชิงคุณภาพ    
                             - 

 

๔.   วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ม.ค. 65 สพม.บึงกาฬ กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย 2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

จัดทําหลักสูตรการอบรม 
ก.พ. 65 สพม.บึงกาฬ 

3 ประชุมคณะกรรมการกําหนด
หลักสูตรการอบรมฯ    

ก.พ. 65 สพม.บึงกาฬ 

4 จัดอบรมตามโครงการฯ มิ.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
5 สรุปผล / รายงานผล ก.ค. 65 สพม.บึงกาฬ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินงานอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
พ.ย. 64 – ก.ค. 65 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

6. งบประมาณ 32,000-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ จํานวน  32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน) 
 6.2 งบประมาณจัสรร จาก สพฐ.  จํานวน     -           บาท (.........................................) 

  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- คาวัสดุ/คาจางทําเอกสาร 
- คาตอบแทนวิทยากร  
- คาท่ีพักและคาพาหนะวิทยากร 
- คาอาหาร  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม    

  
8,400 
3,000 
7,800 
4,550 

8,250 
 
 

 

 
 

 

รวม 32,000 23,750 8,250  
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7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเส่ียง 
  - 
 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
  - 

8.   การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือ 

๑.  ผูเกษียณอายุราชการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการและลูกจางประจํา 
๒.   ผูเกษียณอายุราชการ สามารถ
ลงทะเบียน และยื่นแบบขอรับเงินในระบบ
อินเตอรเน็ตไดดวยตนเอง 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีเปนขาราชการ
บํานาญ 

๑. เอกสารสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนท่ีผูเกษียณจะไดรับจาก
ทางราชการ 
 ๒. เอกสาร / แบบพิมพตาง ๆ 
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนผูเกษียณอายุราชการ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.๑.  ผูเกษียณอายุราชการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
และลูกจางประจํา  
 9.๒  ผูเกษียณอายุราชการมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารง
ชีพ และการขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และเงินจากกองทุน กสจ. 
 9.๓  ผูเกษียณอายุราชการมีความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนของผูรับเบ้ียหวัดหวัดบํานาญ 
 9.๔  ผูเกษียณอายุราชการสามารถกรอกแบบขอรับบําเหน็จบํานาญและยื่นแบบในระบบอินเตอรเน็ต 
ไดอยางถูกตอง 
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3.1๒ ช่ือโครงการ : โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักเขตงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
                            บึงกาฬ  
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ความสอดคลองกับนโยบาย สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ : 3. ดานคุณภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 

กลยุทธ : 1 สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
 พันธกิจ : 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 เปาประสงค : 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด : 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายปราโมทย คําเพชรดี 2. นายโชคชัย ชินโณ 3. คณะกลุมอํานวยการ        
ลักษณะโครงการ  ใหม    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน    1  ตุลาคม  2564  –  30 กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการศึกษา และให
การบริการงานบุคคลและการประสานงาน ถือเปนอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองใหการสงเสรมิสนับสนุน โดยเฉพาะ
การสรางขวัญและกําลังใจและการอํานวยความสะดวก รวมท้ังการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
จําเปนตองมีระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบการบริหารจัดการงานประสานงานกับท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การมีสวนรวมการบริหารจัดการ จึงตองสรางระบบการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ พรอมท้ังประสานความสัมพันธอันดีกับภาคสวนเชน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ดังนั้นโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสํานักเขตงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงจัดข้ึนเพื่อภารกิจดังกลาว    

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

2.2 เพื่อใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 2.3 เพื่ออํานวยความสะดวกใหขาราชการ บุคลากรในสํานักงาน  

          2.4 เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีแกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  
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๓. เปาหมาย 
 3.1 ขาราชการคร ู / นักเรียน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
ลูกจางช่ัวคราว ไดรับความสะดวก การใหการบริการท่ีประทับใจในระดับรอยละ 90  

 3.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีความสะอาด นาอยูประทับใจแกขาราชการครู 
ประชาชนท่ีใหบริการเกิดความรูสึกประทับใจ เสริมสรางพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

3.3 การดําเนินการใหการสนับสนุนประเพณีขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสืบสานวัฒนธรรม
ทองถ่ิน เชน กิจกรรมดําเนินการ วันสําคัญ วันรัฐพิธี วันทําบุญประเพณีตาง ๆ วันคลายวันเกิด การตอนรับผูมา
ติดตอราชการและศึกษาดูงาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมท่ีดีสืบเนื่องตอไป 

๔. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมและอบรม ต.ค.๖4 - ก.ย. 
๖5 

สพม.บึงกาฬ กลุม
อํานวยการ 

2 แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ ต.ค.๖4 - ก.ย. 
๖5 

สพม.บึงกาฬ 

3 ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดเนื้อหาสาระใน
การประชุม 

ต.ค.๖4 - ก.ย. 
๖5 

สพม.บึงกาฬ 

4 ประสานเรื่องสถานท่ีประชุมอาหารวางและ
เครื่องด่ืม 

ต.ค.๖4 - ก.ย. 
๖5 

สพม.บึงกาฬ 

๕ จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ต.ค.๖4 - ก.ย. 
๖5 

สพม.บึงกาฬ 

๖ ดําเนินการประชุม ต.ค.๖4 - ก.ย. 
๖5 

สพม.บึงกาฬ 

๗ สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน     ต.ค.๖4 - ก.ย. 
๖5 

สพม.บึงกาฬ 

 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ สพม.บึงกาฬ 

๖. งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

 ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน  50,000   บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 
 ๖.๒ งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.  จํานวน      -           บาท  (       -           ) 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ 
-ประชุมผูบริหารสถานศึกษา สพม.บึงกาฬ 
-ประชุมผูอํานวยการกลุม 
-สรางความรูความเขาใจกับบุคลากร(ประชุม
เจาหนาท่ี) 
-อบรบการจัดทํารายงานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
-อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(AMSS++) 
-อบรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพม.บึงกาฬ 
-อบรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตัวช้ีวัด
ตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (ระบบ KRS) 
-อบรมปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานฯ สพม.บึงกาฬ 
-อบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ 
-พัฒนาบุคลากรในสังกัด สพม.บึงกาฬ  
-ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

20,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

5,000 
5,000 
5,000 

 20,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

5,000 
5,000 
5,000 

 

รวม 50,000  50,000  
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 - 
๘. การวัดและประเมินผล 
 - 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.1 มีการสรางเสริมสมรรถนะความรู ความสามารถ ความสัมพันธและเจตคติท่ีดีของบุคลากร และ
เสริมสรางภาพพจนท่ีดีของบุคลากรและหนวยงาน 
 ๙.2 คณะขาราชการคร ู/ นักเรียน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราวในสํานักงาน มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู ความสัมพันธท่ีดี มีประสบการณ และ
ความคิดเห็นในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน                                    
 ๙.3  คณะขาราชการคร ู/ นักเรียน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว  บุคลากรในสํานักงาน  และผูบริหารสถานศึกษาทุกคนทราบถึงสถานการณและ  
บูรณาการปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหารวมกัน อยางเปนระบบ 
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3.1๓ ช่ือโครงการ : สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ความสอดคลองกับนโยบาย สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ : 3. ดานคุณภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 : 

กลยุทธ 6. พัฒนาผูบริหาร ครู และผูเรียนสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ 6. สรางขีดสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 1. สถานศึกษา ผูบริหาร ครูและผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายชวนะ ทวีอุทิศ 2. สิบเอกอุทัย แข็งขอ 
ลักษณะโครงการ  ใหม    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 

1.หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดจัดทําโครงการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
เสริมสรางขวัญกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ ใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ โดย
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควร
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหมีขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิดประโยชนแกนักเรียน เพื่อนครู เพื่อรวมงาน หนวยงาน และสังคม สงผลตอการพัฒนาการศึกษาท่ี
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางแรงจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเอง 

และพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพมากข้ึน สามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

2.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีผลงานดีเดนเปนท่ี
ประจักษ หรือรางวัลดีเดนไปใชในการเล่ือนวิทยฐานะและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

2.3 เพื่อเผยแพรผลงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสาธารณชน 
2.4 เพือ่ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลท่ัวไป 
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3. เปาหมาย 
สรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ  ท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ตามโครงการและกิจกรรม  
ดังนี้  

๔. วธีิการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 ครูดีในดวงใจ ม.ค. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ กลุมพัฒนาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 
๒ ขาราชการพลเรือนดีเดน ม.ค. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ม.ค. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

๔ 
การเสนอขอและจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจําป ๒๕๖5 

ม.ค. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   

๕.๑ ครูดีในดวงใจ 

ม.ค. – ก.ย. 65 ณ สพม.บึงกาฬ 

๕.๒  ขาราชการพลเรือนดีเดน 

ม.ค. – ก.ย. 65 ณ สพม.บึงกาฬ 

 ๕.๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

 ม.ค. – ก.ย. 65  ณ สพม.บึงกาฬ 
๕.๔ การเสนอขอและจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจําป ๒๕๖5 

 ม.ค. – ก.ย. 65 ณ สพม.บึงกาฬ 
 
6. งบประมาณ     10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ      จํานวน   10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 6.2 งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.      จํานวน      -        บาท (-) 
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รายละเอียดในการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
 

รายการ 

งบประมาณ 

 

งบประมาณจําแนกตามหมวด

รายจาย 

สพม.บึง
กาฬ 

แหลงอื่น ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. ครูดีในดวงใจ 2,500   2,500  

2. ขาราชการพลเรือนดีเดน 2,500   2,500  

3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเดน 

2,500 
 

 2,500  

4. การเสนอขอและจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักพรรดิมาลา 
ประจําป ๒๕๖5 

2,500 
 

 2,500  

รวมท้ังสิ้น 10,๐00 - - 10,๐00  

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 - 

๘. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

รอยละ  100  ของผูไดรับการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ 

- สังเกตการณ 
- สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
- แบบรายงานผล/สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ไดมีขวัญและกําลังใจท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อเปนแบบอยางท่ีดี
แกบุคคลท่ัวไปและมอบรางวัลเกียรติบัตรในวันสําคัญ 
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3.1๔ ช่ือโครงการ : การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2565 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 3. ดานคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 6. พัฒนาผูบริหาร ครู และผูเรียนสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ 6. สรางขีดสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 1. สถานศึกษา ผูบริหาร ครูและผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 3. รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายชวนะ ทวีอุทิศ 2. สิบเอกอุทัย แข็งขอ 
ลักษณะโครงการ   ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
1.   หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาท่ีในการจัดทํานโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2562 – 2580) 
ในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย กําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพท้ังระบบ โดยมีเปาหมายเพื่อใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดพัฒนาตนเองตามความตองการและตรงตามศักยภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย
และสามารถเขาถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใหรูเทาทันตอโลกในยุคแหงการเปล่ียนแปลง และยุค Thailand 
4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 

ดังนั้น เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ครู ศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษาอื่น                 
ตามมาตรา 38 ค (2) ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสังกัด ซึ่งเปนผูมีหนาท่ี
หลักสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน ในการขับเคล่ือนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหเปนผูมี
ความรู มีความเขาใจ มีทักษะประสบการณ และมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  จึงไดจัดทําโครงการการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจําป 
2565 ดังกลาวข้ึน  
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและทัศนคติท่ีดีตอ

การปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2.2 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายดาน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

2.3 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาเรียนรูแบบอยางของการปฏิบัติงานท่ี
ประสบผลสําเร็จ และมีความเปนเลิศในดานตาง ๆ ขององคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ 

2.3 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําสายงาน มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และมีความโปรงใส โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล สามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาไดอยาง
เหมาะสม 

2.4 เพือ่ใหสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/                                จํานวน   3 คน 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 2) ผูอํานวยการกลุม/ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ  
และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ              จํานวน   16 คน 
 3) ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู      จํานวน 909 คน   
                    4) ครูผูชวย                                                                           จํานวน   86  คน  
                                                               รวมท้ังส้ิน                                   จํานวน 1,014 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ และเจาหนาท่ีทุกคน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ มีทัศนคติท่ีดี มีศักยภาพตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําสายงาน มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และมีความโปรงใส โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลดีตอ
คุณภาพการศึกษา  ตามโครงการและกิจกรรม ดังนี ้

๔. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอนาคตการศึกษา
ไทยยุคประเทศไทย 4.0 

ก.ค. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ กลุมพัฒนา

ครูและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

๒ 
การพัฒนาครผููชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ส.ค. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

๓ 
การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน สพม.บึงกาฬ 

เม.ย.  – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
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๔ 
การพัฒนาพนักงานราชการ ครูอัตราจาง และ
เจาหนาท่ีธุรการ 

ก.ค. – ก.ย.65 สพม.บึงกาฬ 

๕ 
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสงเสริมการเปนชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) ประจําป 2565 
 

ก.ย.65 สพม.บึงกาฬ 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   

๕.๑ การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอนาคตการศึกษาไทยยุคประเทศไทย 4.0 

ก.ค. – ก.ย. 65 ณ สพม.บึงกาฬ 
๕.๒  การพัฒนาครผููชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ส.ค. – ก.ย. 65  ณ สพม.บึงกาฬ 
๕.๓ การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน สพม.บึงกาฬ    

  เม.ย.  – ก.ย. 65  ณ สพม.บึงกาฬ 
 ๕.4 การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสงเสริมการเปนชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ประจําป 2565 ก.ย.65  ณ สพม.บึงกาฬ 
6. งบประมาณ     35,000 บาท (สามหมืน่หาพันบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ      จํานวน   35,000 บาท (สามหมืน่หาพันบาทถวน) 
 6.2 งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.      จํานวน      -        บาท (-) 
 รายละเอียดในการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 

รายการ 

งบประมาณ 

 

งบประมาณจําแนกตามหมวด

รายจาย 

สพม.บึงกาฬ แหลงอื่น ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอนาคต
การศึกษาไทยยุคประเทศไทย 4.0 

5,000 
 

 5,000  

2. การพัฒนาครผููชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

10,000   10,000  

3. การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน สพม.บึงกาฬ 

10,000   10,000  

4. การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสงเสริมการเปนชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ประจําป 2565 

10,000   10,000  

รวมท้ังสิ้น ๓5,๐๐๐ - - ๓5,๐๐๐ - 
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7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 - 

๘. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
รอยละ 90 ของผูเขารับการพัฒนาทางวิชาการ สามารถนํา
ความรู ประสบการณท่ีไดรับถายทอดแกบุคคลท่ัวไปและแก
หนวยงานได 

- สังเกตการณ 
- สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
- แบบรายงานผล/
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเขารับการพัฒนาทางวิชาการมีความรู ความเขาใจถึงสภาวการณเปล่ียนแปลงของโลกยุคปจจุบัน                 
ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณในเชิงบริหาร การปฏิบัติหนาท่ีตามภาระความรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4.1 ช่ือโครงการ : : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
                         บึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
กลยุทธ 4. สรางภาคีเครือขายขยายชุมชนแหงการเรียนรู 
พันธกิจ 4. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 1. สถานศึกษาพัฒนาวิทยฐานะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาวิทยฐานะในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาวิทยฐานะในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  1. นายศุภชัย สายเย็น 2. นายไสว พลพุทธา 
ลักษณะโครงการ   ใหม   ตอเนื่อง 
 ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน 2565 

1.   หลักการและเหตุผล 
  1.1 ตามคําส่ังคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๙/๒๔๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ มติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและ 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหถือวาอางถึง กศจ. ตามคําส่ังนี้ โดยใหบทบัญญัติ
ดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒1 ตระหนักถึงความสําคัญของการเขารวมประชุม อกศจ.บึงกาฬ /กศจ.บึงกาฬ ดังกลาว จึงไดจัด
กิจกรรมนี้ข้ึน 

1.2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมี ใน
สถานศึกษา  และเพื่อใหการจัดทําขอมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา ในสังกัด  เปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการวางแผนอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 10 ป (ป พ.ศ.2561-2570)  เกิด
ประโยชนสูงสุด  จึงใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตใชขอมูล ณ วันท่ี  10 มิถุนายน  เปนฐานขอมูลในการ
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กรอกแบบเก็บขอมูลและดําเนินการ โดยใหแจงใหสถานศึกษาในสังกัดดาวนโหลดตารางเกณฑมาตรฐานวิชาเอกท่ี
กําหนดใหมีในสถานศึกษา,แบบเก็บขอมูลครูฯและคําช้ีแจงการจัดทําขอมูลฯไดท่ี http://personnel.obec.go.th 
เพื่อดําเนินการ และเมื่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสถานศึกษาในสังกัดครบตามแบบท่ี
กําหนด ใหจัดสงขอมูลท้ังหมดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของขอมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา และเพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง
ครูในสถานศึกษา 10 ป ( ป พ.ศ.2561-2570) เกิดประโยชนสูงสุด 
             1.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ  มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน  25 โรงเรียน ซึ่งมีสภาพเกินอัตรากําลังท่ี ก.ค.
ศ.กําหนด  เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูบริเวณชายแดน  จึงทําใหมีการบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวยเปนจํานวนมาก  สงผลใหมีการยายและแตงต้ัง
ขาราชการเปนจํานวนมาก  จึงจําเปนตองมีการบริหารอัตรากําลังครู  โดยการสรรหาและบรรจุแตงต้ังหรือการ
ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหเพียงพอตอความตองการจําเปนของสถานศึกษาเพื่อทดแทน
ตําแหนงวางใหครบ  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  ท้ังนี้  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเปน
จะตองมีการประเมินตามองคประกอบการประเมิน  รายละเอียดตัวช้ีวัดและคะแนนในการประเมินตาม
องคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย ในแตละองคประกอบ  มีเกณฑการใหคะแนนท่ี
เท่ียงตรง  บริสุทธิ์   ยุติธรรม  จึงจําเปนตองมีการประชุมจัดทําขอมูลดังกลาว  กอนนําเสนอคณะกรรมการ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป   
             1.4 ดวย กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
ไดกําหนดใหเล่ือนปละ 2 ครั้ง การเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรกใหเล่ือน ณ วันท่ี1 เมษายนของปท่ีได
เล่ือน และการเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี2 ครึ่งปหลัง ใหเล่ือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคมของปถัดไป โดยใหเล่ือนไดไมเกิน
วงเงินท่ีสวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเล่ือนเงินเดือน โดยการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแตละคนในแตละครั้งใหเล่ือนไดในอัตราไมเกินรอยละหกของฐานในการคํานวณ  และ
ใหสวนราชการหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาแลวแตกรณี  ประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีไดใชเปน
เกณฑในการคํานวณเพื่อเล่ือนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปอยางชาท่ีสุดพรอมกับการมี
คําส่ังเล่ือนเงินเดือน  การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานตําแหนง ยึดหลักคุณธรรม  ความเท่ียงธรรม  เปดเผย  โปรงใส เพื่อใหการพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนของขาราชการ คาจางลูกจางประจํา และการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สําเร็จเปนไปดวยความเรียบรอย เปนธรรม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตําแหนง 
              1.5 ดวยบริบทของการบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน ประกอบดวย 4 งานหลักคือ (1) การ
บริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงานบุคคล (3) การบริหารแผนและงบประมาณ และ(4) การบริหารงาน
ท่ัวไป  

หลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคลคือ การสรรหาคนดี คนเกง เขามารวมงานสงเสริมใหมี
การพัฒนาอยางสม่ําเสมอ มีขวัญกําลังใจ ธํารงรักษาไวใหเปนคนดี คนเกง ขยันขันแข็งและสามารถปฏิบัติงาน
ใหบรรลุภารกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดหนาท่ีใหสถานศึกษาปฏิบัติหลาย
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ประการ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของ
ผูเรียนตอไป ดังนั้น สถานศึกษาคือหนวยปฏิบัติ จึงควรมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ กําหนดไดอยางถูกตอง เปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบได รวมถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองมีเจตคติท่ีดี
ตองานท่ีปฏิบัติ มีจิตบริการ จิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ คํานึงและใหความสําคัญของสิทธิและ
ประโยชนของบุคคลอันพึงไดรับ 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรดังกลาว 
จึงไดจัดกิจกรรมนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค :   

2.1 เพื่อใหบุคลากรกลุมงานบริหารงานบุคคล ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
บึงกาฬ  และผูเกี่ยวของดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีงานบริหารงานบุคคล สามารถดําเนินการไดถูกตองเปน 
ไปตามระเบียบแนวปฏิบัติท่ีทางราชการกําหนด ตรงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  เกิดความบริสุทธิ์  
ยุติธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 

2.2 เพื่อใหการจัดทําขอมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา ในสังกัด ครบ
ถูกตองเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อใหสามารถใชขอมูลครูวางแผนอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 10 ป ( ป พ.ศ.2561-2570) 
และเกิดประโยชนสูงสุด                                                     

3.  เปาหมาย      
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   

3.1.1 รวมประชุม อกศจ.บึงกาฬ กศจ.บึงกาฬ ตามปฏิทินท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึง
กาฬ กําหนด เปนเวลา 1 ปงบประมาณ 

3.1.2 บุคลากรผูปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท้ัง 25 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาจัดทําแผนอัตรากําลังครูและมาตรฐานวิชาเอก
ท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา ป 2565 จํานวน 30 คน 

3.1.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทํามูลตามรายละเอียดตัวช้ีวัดและคะแนนในการประเมิน                           
ตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (การยายกรณีปกติ)  ของผูประสงคขอยายเขาดํารงตําแหนงในสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตองมีการประชุมทุกองคคณะตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกาํหนด  คิดเปนรอยละ 100 

3.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่ือนเงินเดือนผูบริหารสถานศึกษา/ครู จํานวน 25 โรงเรียน 
และบุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 30 คน 

3.1.5 ประชุมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนละ 1 คน เวลา 1 วัน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

3.2.1 บุคลากรกลุมงานบริหารงานบุคคล ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ ไดเขารวมประชุม เพื่อช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากําลัง การสรรหา 
สิทธิประโยชน ความกาวหนา) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2.2 บุคลากรผูปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท้ัง 25 โรงเรียนท่ีเขารับการอบรมรอยละ 90  มีความรูความเขาใจการจัดทํา
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แผนอัตรากําลังครูและมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา และสามารถจัดทําแผนอัตรากําลังครูและ
มาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา ป 2565  ไดสําเร็จถูกตองตามท่ี สพฐ.กําหนด 

3.2.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงครู  
ไดรับการพิจารณายายไปดํารงตําแหนงใหม  ดวยความถูกตอง  มีการประชุมจากคณะกรรมการจัดทํามูลตาม
รายละเอียดตัวช้ีวัดและคะแนนในการประเมินตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย ท่ี
ถูกตอง  โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

3.2.4 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
บึงกาฬท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  
คาจางลูกจางประจํา  และเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ และสามารถดําเนินการไดถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติท่ีทางราชการกําหนด 

3.2.5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรวมประชุมซักถามความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคล(วางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนา สิทธิประโยชน ความกาวหนา) 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.  วิธีการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนิงาน ระยะเวลาดําเนินงาน สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
๑ การประชุม อกศจ. บึงกาฬ และ กศจ.

บึงกาฬ 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ศธจ.บึงกาฬ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
อัตรากําลังครูและมาตรฐานวิชาเอก  
ท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา ป 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

สพม.บึงกาฬ 

3 การประชุมพิจารณายายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา  และตําแหนงคร ู

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

สพม.บึงกาฬ 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเล่ือน
เงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจําและ
เล่ือนคาตอบแทน พนักงานราชการ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

สพม.บึงกาฬ 

5 การประชุมเจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนในสังกัด 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

สพม.บึงกาฬ 

 
5.    ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 
๖. งบประมาณ    1๐,๐๐0 บาท  
 ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)   

6.2 งบประมาณจาก สพฐ  จํานวน.............-..............(...........-............) 
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รายละเอียดในการใชงบประมาณ   (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน   คาใชสอย  คาวัสดุ 

- การประชุม อกศจ.บึงกาฬ และ กศจ.
บึงกาฬ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
อัตรากําลังครูและมาตรฐานวิชาเอก  
ท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา ป 2565 
- การประชุมพิจารณายายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา  และตําแหนงคร ู
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเล่ือน
เงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจําและ
เล่ือนคาตอบแทน พนักงานราชการ 
- การประชุมเจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนในสังกัด  

2,000 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 

2,000 

 

2,000 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 

2,000 

 

รวมท้ังสิ้น 1๐,๐๐0  1๐,๐๐0  

  
7.  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1 ปจจัยความเส่ียง 
 7.1.1 ปจจัยความเส่ียงดานการดําเนินการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กําหนด ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลตอการ
ดําเนินการท่ีไมตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

       7.1.2 ปจจัยความเส่ียงดานการดําเนินการ เชน แนวทางการดําเนินการบริหารอัตรากําลังของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแนวทางการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลตอการดําเนินการท่ีไมตรงตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

    7.1.3 เกิดตําแหนงวางของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการยาย/โอน การเปล่ียนตําแหนง สงผลใหการดําเนินการตามโครงการมีจํานวนครั้ง
มากข้ึน 

 
7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 7.2.1 ผูรับผิดชอบกิจกรรมไดศึกษาแนวทางตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และนํามา

ปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กําหนดไดอยางมีประสิทธิผล 
      7.2.2 ผูรับผิดชอบกิจกรรมศึกษาแนวทางการดําเนินงานและวางแผนการดําเนินงานท่ี

สอดคลองกับแนวทางและนโยบายท่ีกําหนด เพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีความสามารถและเพียงพอกับความตองการ 
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               7.2.3 ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการโดยเครงครัด 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1.รอยละ 100 ความพึงพอใจของบุคลากร  
สพม.บึงกาฬ ผูเขารวมประชุม 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

2.รอยละ 90 ของผูปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคล ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท้ัง 25 
โรงเรียน มีความพึงพอใจ ในการบริหาร
อัตรากําลังครู 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

3.รอยละ 100 ความพึงพอใจของบุคลากร  
สพม.บึงกาฬ ผูเขารวมประชุม 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

4.รอยละ 80 ความพึงพอใจของบุคลากร  
สพม.บึงกาฬ ผูเขารวมประชุม 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 บุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากําลัง การสรรหา สิทธิประโยชน ความกาวหนา) 
สามารถนําความรูท่ีไดเขารวมประชุมนํามาปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประพฤติ
และปฏิบัติตนดี มีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม นําไป ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับการเปน
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีดี  

9.2 รอยละ 90 ของ บุคลากรผูปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ท้ัง 25 โรงเรียนท่ีเขารับการอบรมพัฒนา มีความรู ความเขาใจการจัดทําแผน
อัตรากําลังครูและมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา และสามารถจัดทําแผนอัตรากําลังครูและ
มาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดใหมีในสถานศึกษา ป 2565  ไดสําเร็จมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การจัดการศึกษา และสามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับการอบรมพัฒนาไปประยุกตใชและเกิดนวัตกรรม
ใหมๆ และพัฒนางานท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงครู ไดรับการ
พิจารณายายไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษาใหมเปนไปดวยความถูกตอง มีการประชุมจากคณะกรรมการ
จัดทํามูลตามรายละเอียดตัวช้ีวัดและคะแนนในการประเมินตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผู
ประสงคขอยายท่ีถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนสอน 

9.4 รอยละ 90 ของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีเขารับการพัฒนา มีความรูความเขาใจในการบริหารดําเนินงานเล่ือนเงินเดือนอันท่ีจะทํา
ใหการดําเนินการเล่ือนเงินเดือนบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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4.2 ช่ือโครงการ : โครงการราชการใสสะอาด ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมกฎหมายและคดี 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  1. นายธวัชชัย เหมวงษ 2. นางสาวอิศรินทร จันทรอัมพร 
ลักษณะโครงการ   ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  :  ๑ ตุลาคม 25๖4 – 30 กันยายน 25๖5 

1.   หลักการและเหตุผล 
 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนวาระเรงดวนและสําคัญ

ของรัฐบาล สวนราชการจึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติเพื่อสะทอนประสิทธิภาพและความโปรงใสในการทํางาน 
ราชการใสสะอาด ประกอบกับแผนกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดกําหนดกรอบให
หนวยงานในสังกัด ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหนวยงานทางการศึกษาในทุกระดับ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬตระหนักถึงความสําคัญเพื่อรวมกัน  ปลุก
จิตสํานึกในการสรางปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
สรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด สงเสริมพัฒนาความรูดานกฎหมาย ระเบียบ วินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เพื่อปองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

3. เปาหมาย 
 ๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 

3.1.๑  จัดทําเอกสารและเผยแพรความรูดานกฎหมาย ระเบียบ วินัย ผานชองทางการประชุม 
และเอกสารประชาสัมพันธ อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 

3.2.๒  นิตินิเทศ พบเพื่อนครู สหวิทยาเขต กรณีมีการประชุมอบรมครูในโรงเรียน หรือสหวิทยา
เขต ปละไมนอยกวา ๑ ครั้ง 
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3.๓.๓  จัดประชุมผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครู อยางนอย จํานวน ๑ วัน ใหมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยขาราชการ  

๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ    
๓.๒.๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายปกครอง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีราชการเปนไปตาม

หลักกฎหมาย ยึดมั่นในความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติ
หนาท่ีถูกตองตามกฎหมายสามารถลดหรือขจัดปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติหนาท่ีทางปกครอง อันจะ
นําไปสูการฟองรองในคดีปกครอง 

๔.  วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนิน สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ กลุมกฎหมายและ

คดี 2. ประสานงานผูเกี่ยวของ ม.ค. 65 - ก.พ. 65 สพม.บึงกาฬ 
3. แตงต้ังคณะกรรมการ ดําเนินการพัฒนา ม.ค. 65 - ก.พ. 65 สพม.บึงกาฬ 
4. แจงกลุมเปาหมาย ก.พ. 65 - มี.ค. 65 สพม.บึงกาฬ 
5. ดําเนินการตามแผน มี.ค. 65 – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
6. สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน ส.ค. 65 – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
7. ติดตามและพัฒนา ส.ค. 65 – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

 
๕.ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ีดําเนินการ  
   หลักสูตรอบรมเวลา ๑ วัน หลักสูตรท่ีสมควรไดรับทราบ 

๕.๑ ความรูเบ้ืองตนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๕.๒ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
๕.๓ วินัยการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวนิยั 

 ๕.๔ การอุทธรณ และรองทุกข    
  สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

๖.  งบประมาณ จํานวน 10,0๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 10,0๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   ................-................บาท 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณท่ี
ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

๑. จัดทําเอกสารทางวิชาการประกอบหลักสูตร 
การอบรมจํานวน 3๐ ชุดๆละ 50 บาท 

๒. คาตอบแทนวิทยากรภายนอก  
๓. คาเครื่องด่ืม/อาหารวาง เชา บาย มื้อละ 

35 บาท ๒ มื้อ 30 คน( 30 x ๒ x 35) 
๔. คาอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ 80 บาท         

(30 x 80) 

1,500 
 

4,000 
 

2,100 
 

2,400 

 
 

4,000 
 

 
 

 
2,100 

 
2,400 

1,500 
 

รวม 10,0๐๐ 4,000 4,500 1,500 
 

๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
๗.๑ ปจจัยความเส่ียง 

ระยะเวลาในการจัดอบรมมีนอย ประกอบกับงบประมาณมีจํากัด 
๗.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ขอกําหนดระยะเวลาอบรมเพิ่มข้ึน และของบประมาณเพิ่มข้ึน 
   
๘.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
ผลผลิต (Outputs) 
- รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ปกครอง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย 

-ประเมินตามแบบ
ประเมิน 

- แบบประเมิน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- ลดปญหาการกระทําผิดวินัยของขาราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา 
- ลดปญหาขอพิพาทและการฟองคดีปกครอง 

 
 

 
 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๙.๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย 

๙.๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัย  
ของราชการ ปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

๙.๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักกฎหมายมหาชนในการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เสริมสรางความเข็มแข็งใหกับสถานศึกษา 

 ๙.๔  ลดปญหาขอพิพาทและการฟองคดีปกครอง 
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4.3 ช่ือโครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  1. นายสุรจิตย ผิวงาม 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะโครงการ     :    ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  :  ๑ ตุลาคม 25๖4 – 30 กันยายน 25๖5 

1.   หลักการและเหตุผล 
 ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักนโยบายและแผน กลุมงาน

ขอมูลสารสนเทศ ไดกําหนดจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดทําสถิติขอมูลสารสนเทศ และเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา จึงมีการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ประกอบดวยการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน ขอมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 
(ปรับปรุงขอมูล) และขอมูลนักเรียนรายบุคคลส้ินปการศึกษา รวมท้ังขอมูลครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ซึ่งจะ
สามารถประมวลผลขอมูลดังกลาวในแตละหวงระยะเวลาท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง โดยการจัดทําในระบบ
เครือขายอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม Data Management  Center : (DMC) และขอมูลในระบบฐานขอมูล
ส่ิงกอสราง(B-obec) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) และระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน(CCT) ผานระบบออนไลน Web Application ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลสารสนเทศประการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และไปใชขอมูลเช่ือมโยงกับหนวยงานอื่น กลุม
นโยบายและแผน จึงจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาข้ึน  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการบันทึกขอมูล

สารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และสถานศึกษา 
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2.2 เพื่อเปนการบริหารจัดการระบบจัดเก็บฐานขอมูลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
บึงกาฬ และสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน  รวม  25 คน 

        3.1.2 เจาหนาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จํานวน 10  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  -  

4. วิธีการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนิน สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ และ

เสนอขออนุมัติโครงการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน มี.ค. – เม.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พ.ค. – มิ.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 
4. กํากับ ติดตามและประเมินผล ก.ค. – ส.ค. 65 สพม.บึงกาฬ 
5. รายงานผลการดําเนินงาน ส.ค. – ก.ย. 65 สพม.บึงกาฬ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

๖.  งบประมาณ จํานวน 10,0๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 10,0๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   ................-................บาท 

รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) ยกกิจกรรมท่ีใชเงินลงมาจากขอ 4 มาลงตารางนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
(DMC) และ B-obec, EMIS, CCT 
- คาตอบแทนวิทยากร  
- คาอาหารวางเครื่องด่ืม (35x2X35) 
- คาอาหารกลางวัน (35x80)  
กิจกรรมท่ี 2  

 
 
 
 

1,200 
2,450 
2,800 

 
 

 
 
 
 

1,200 
 

 
 
 
 
 

2,450 
2,800 
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การจางเหมาจัดทํารูปเลมขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 

 
3,550 

 
3,550 

 
 

รวม 10,000 1,200 8,800 -  

7. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ความเขาใจในการใชส่ือ
เทคโนโลยีการส่ือสารไดอยางมีคุณภาพ  
  
 

- สํารวจสอบถาม 
- กํากับ ติดตามผล 
รายโรงเรียน 
- กําหนดมาตรการขอบเขตการ
รายงาน 
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

- แบบทดสอบกอนและหลังการ
ประชุม 
- แบบติดตามประเมินผล 
- รายงานสรปุผลการดําเนินงาน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการบันทึกขอมูล
สารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และสถานศึกษา 
  8.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และสถานศึกษา มีฐานขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ดานขอมูลนักเรียน บุคลากรในสังกัด ท่ีดิน ส่ิงกอสราง ครุภัณฑ ท่ีถูกตอง ครบถวน และมี
คุณภาพ 
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4.4 ช่ือโครงการ : พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศโดยใชการบริหารจัดการความรู 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางวัชราภรณ มะปะรัง 2. นางสาวณัฐธยาน สิงหศิริ 
ลักษณะโครงการ   ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 11  กําหนดไววา  สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรู  กพร. จึงกําหนดใหทุกหนวยราชการจัดต้ังคณะทํางานการจัดการความรู และจัดทํา
แผนการจัดการความรู มีการพิจารณาประเมินและใหรางวัลชมเชยผลการดําเนินงานตามแผน  โดย สพฐ. 
กําหนดเปาหมาย  “ใหเปนการดําเนินงานรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร นํามาจัดเก็บและเผยแพร ท้ังในสวนของความรูท่ีอยูในตัวคน และความรูท่ีชัดแจง เพื่อให
ทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรูนําความรูไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา
ตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู อันจะสงผลใหหนวยงานมีผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และผลลัพธสูงสุด” (สพฐ. 
2549,18) 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดจัดทําโครงการ พัฒนาศูนยพัฒนาวิชาการ
และการบริหารจัดการความรู มาต้ังแต ปการศึกษา 2555 จนถึงปจจุบัน  ท่ีสอดคลองกับเกณฑพิจารณาการ
ประเมิน กพร. ดานการบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ ไดแก  1) การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใฝรู มี
ความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรูกาวทันการเปล่ียนแปลง 2)  การสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู  
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(Knowledge Management) การแลกเปล่ียนเรียนรูระดับกลุม และระดับองคการ สรางบรรยากาศและ
จิตสํานึกรวมในการทํางาน 3) การส่ือสารและการสงเสริมใหมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายตามบริบทของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ 4) การนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคการโดย
ใชกระบวนการ  
การวิจัยเพื่อพัฒนา และมีการพัฒนาเว็บไซตศูนยพัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรูเปนส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู จากการดําเนินงานพบวา การดําเนินการยังไมครอบคลุมทุกกลุมงาน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรม 
การเรียนรูในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนําผลการพัฒนารายงาน
ตัวช้ีวัดกพร.  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดทําโครงการ การพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศโดยใชการบริหารจัดการความรู เพื่อใหมีการขับเคล่ือนการจัดการความรูสูสถานศึกษา  ท่ีเปนรูปธรรม   
และสนองนโยบายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และเปนวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกรอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการความรูของเขตพื้นท่ีและโรงเรียนในสังกัด เปนเครื่องมือในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2  เพื่อพัฒนาเว็บไซตศูนยพัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรูเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน
เรียนรูของบุคลากรในเขตพื้นท่ีและโรงเรียนในสังกัด 

2.3  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรนําองคความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคการโดยใช
กระบวนการ การวิจัยเพื่อพฒันา 
3.  เปาหมาย 

3.1 เปาหมายดานปริมาณ 
3.1.1 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬทุกคน 
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด 25 โรงเรียน 
3.1.3 บุคลากรในเขตพื้นท่ีและโรงเรียนในสังกัดมีผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู ทุกเดือน 

3.2 เปาหมายดานคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากร และโรงเรียน ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ   

มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
3.2.2  โรงเรียนและเขตพื้นท่ีไดแลกเปล่ียนเรียนรูผานเว็บไซตศูนยพัฒนาวิชาการและบริหาร

จัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2.3  บุคลากรทุกกลุมงานและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

บึงกาฬ  มี Best Practice ในการปฏิบัติ งานตามกรอบภาระหนาท่ี เผยแพรลงในศูนยพัฒนาวิชาการและ
บริหารจัดการความรู 
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4. กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานท่ี และผูรับผิดชอบ 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 

ประเมินการจัดการความรูในสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ธ.ค. 64 
 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

2 กิจกรรมท่ี 2 
ประชุมช้ีแจงจัดทําแผนการจัดการความรู 
สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ
ในหลักการเบ้ืองตนของการจัดการความรูใน
องคกร  

ม.ค. 65 
 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

3 กิจกรรมท่ี 3 
พัฒนาเว็บไซตศูนยพฒันาวิชาการและ
บริหารจัดการความรู 

ตลอด
ปงบประมาณ 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

4 กิจกรรมท่ี 4 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ นําองคความรูมา
พัฒนาตนเอง พฒันางาน และพฒันา
องคการโดยใชกระบวนการ การวิจัยเพื่อ
พัฒนา 

เม.ย. – 
ก.ย. 65 

 
 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

5 กิจกรรมท่ี 5 
แลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ  
บนเว็บไซต ทุกกลุมงาน ใน สพม.บึงกาฬ 
และโรงเรียนในสังกัด 

ตลอดป
การศึกษา 

 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

6 กิจกรรมท่ี 6 
กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติผลงานวิธีปฏิบัติ
ท่ีดีของบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด   

ทุกเดือน 
 

สพม.บึงกาฬ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 

 
5. งบประมาณ  จํานวน 10,0๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

5.๑ งบประมาณตามจาก สพม.บึงกาฬ     จํานวน 10,0๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
5.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   ............-....................บาท 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
ประเมินการจัดการความรูในสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

    

กิจกรรมท่ี 2  คาใชจายในการประชุมจัดทํา
แผนการจัดการความรู สรางความตระหนัก
และความรูความเขาใจในหลักการเบ้ืองตน
ของการจัดการความรูในองคกร บุคลากร 
สพม. บึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด  
-อาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 
ผูเขารวมประชุมบุคลากร สพม. บึงกาฬ 
จํานวน 30 คน ( 30X80 บาท ) 
-คาวัสดุและเอกสารการประชุม  

 
 
 
 
 

2,400 
 
 

100 

  
 
 
 
 

2,400 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
กิจกรรมท่ี 3  คาใชจายในการพัฒนา
เว็บไซตและดูแลระบบ 

3000  3000  

กิจกรรมท่ี 4 คาใชจายในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ นําองคความรูมาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพฒันาองคการโดยใช
กระบวนการวิจัย 
-อาหารวางและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 
ผูเขารวมประชุม บุคลากร สพม.บึงกาฬ  
ครูในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 30 
คน ( 30X80 บาท ) 
-คาวัสดุและเอกสารการประชุม  

 
 
 
 

2,400 
 
 
 

100 

  
 
 
 

2,400 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
กิจกรรมท่ี 5 
แลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ  
บนเว็บไซต ทุกกลุมงาน ใน สพม.บึงกาฬ 
และโรงเรียนในสังกัด 
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กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
ผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดีของบุคลากรและ
โรงเรียนในสังกัด   
- คาวัสดุ โล/เกียรติบัตร 
- คาจางทําเอกสารสรุปรายงาน 

 
 
 

1,000 
1,000 

  
 
 
 

1,000 

 
 
 

1,000 
 

รวม 10,000  8,800 1,200 

หมายเหตุ   งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 
7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 7.1 ปจจัยความเส่ียง 
ปญหาและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับโครงการคือการดําเนินการไมเปนไปตามแผนเนื่องจาก

ปจจัยดานเวลา และไมไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

จัดทําขอตกลงรวมกัน วาจะตองดําเนินการตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 
 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
8.1  รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดและบุคลากร
ในสังกัดมีการจัดความรูใน
องคกร 
8.2 รอยละ 80 ของบุคลากร
ในเขตพื้นท่ีและโรงเรียนใน
สังกัด สพม.บึงกาฬ นําองค
ความรูมาพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาองคการโดยใช
กระบวนการ วิจัย 
8.3  รอยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรทุกกลุมงานและ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
บึงกาฬ มี Best Practice ใน
การปฏิบัติ งานตามกรอบ
ภาระหนาท่ี เผยแพรลงในศูนย
พัฒนาวิชาการและบริหาร
จัดการความรู 

การประเมินผลงาน 
 
 
การเขาถึงเว็บไซต 
 
 
 
การเผยแพรบนเว็บไซต 
 
 
การประกวดผลงาน Best 
Practice ในการปฏิบัติ 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
แบบเก็บขอมูลบนเว็บไซต 
 
 
 
แบบเก็บขอมูลบนเว็บไซต 
 
 
แบบประเมินผลงาน Best Practice 
ในการปฏิบัติ 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      สพม.บึงกาฬ มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรโดยใชศูนยพัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู 
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4.5 ช่ือโครงการ : การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณใน

การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 21.การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ หนวยตรวจสอบภายใน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายอาทิตย อําไพ 2. นายเถลิง ศรีนนท 
ลักษณะโครงการ    ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  กําหนดให หนวยตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการจัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ กรณีหนวยงานของรัฐไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบใหข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไปพลางกอน  และตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบกําหนดใหจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน  โดยนําผลการประเมินความเส่ียงมาใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจําป  ซึ่ง
เปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

http://www.sesaobk.go.th/
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 หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการดําเนินงาน (Operational) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการเงินบัญชี 
(Financial) ดานการปฏิ บัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังและมติคณะรัฐมนตรี  
(Compliance) ตลอดจน สอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ และหนวยงานในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ และระบบการควบคุมภายในแกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ หนวยรับตรวจ บุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแกผู
ตรวจสอบภายในของสถานศึกษาในสังกัด ท้ังนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด พรอมท้ังสรางความเขมแข็งดานการ
ตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ซึ่งเปนปจจัยท่ีชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชี
ของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนวย
ตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง  ซึ่งสอดรับกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมท้ัง  ครอบคลุมตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดภายใตจํานวนบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีจํากัด 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหกิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนหนวยรับตรวจ ใหมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและมีเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน 

2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนหนวยรับตรวจ  การให
คําปรึกษาท่ีเพิ่มคุณคาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
    

3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัด  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  จํานวน 15  แหง  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

1.1 การเงิน การบัญชีของโรงเรียนท่ีเปนหนวยงานยอย จํานวน 14 แหง ตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี ระบบ GFMIS Web Online ของสถานศึกษาท่ีเปนหนวยเบิก จํานวน 1 แหง    

1.2 การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1.3 หลักฐานการจาย 



 

 

25
 

   

 

2. ตรวจสอบการดําเนินงาน   โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ จํานวน  5  แหง  ประกอบดวย 
   - โรงเรียนขนาดใหญ   จํานวน  1  แหง 
   - โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  2  แหง 
   - โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  2  แหง 

2.1 เงินรายไดสถานศึกษา 
2.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  และโรงเรียนในสังกัด จํานวน  25  แหง  
3.2 เชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนหนวยรับตรวจ  มีการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีและ 
พัสดุ  โดยมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ มีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน 

2) ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนหนวยรับตรวจ ไดรับคําปรึกษาท่ีเพิ่มคุณคา
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
4. วิธีการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1  การตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาในสังกัด 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ตรวจสอบสถานศึกษาแบงเปน  2  ระยะ  
ดังนี ้
ระยะท่ี 1 รอบ 6 เดือน  (สิ้นสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2565) 
1) วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ / กําหนด
ปฏิทินการตรวจสอบ / จัดเตรียมกระดาษทํา
การตรวจสอบ 
2) เสนอขออนุมัติออกตรวจสอบระยะท่ี 1 
(ต.ค. 64 – มี.ค. 65) และแจงสถานศึกษาท่ี
เปนหนวยรับตรวจทราบ 
3) ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังให
คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ  ในเรื่องดังตอไปนี ้

 
 

ต.ค. 64 - พ.ย. 64 
 

พ.ย. 64 
 

ธ.ค. 64 –มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ 
จํานวน  15  

โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

     3.1) การเงิน การบัญชีของโรงเรียนท่ีเปน
หนวยงานยอย จํานวน 14 แหง  ระบบ 
GFMIS Web Online ของสถานศึกษาท่ีเปน
หนวยเบิก จํานวน 1 แหง    
     3.2) การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3.3) หลักฐานการจาย 
4) สรุปผลการตรวจสอบและจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทราบ  และแจงสถานศึกษาท่ี
เปนหนวยรับตรวจทราบ 
5) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ระยะท่ี 1  (รอบ 6 เดือน)  เพื่อจัดสง สพฐ. 
ในระบบ ARS 
ระยะท่ี 2 รอบ 12 เดือน (สิน้สุดวันท่ี 30 
กันยายน 2565) 
1) วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ / กําหนด
ปฏิทินการตรวจสอบ / จัดเตรียมกระดาษทํา
การตรวจสอบ 
2) เสนอขออนุมัติออกตรวจสอบระยะท่ี 2 
(เม.ย. 65 – ก.ย. 65) และแจงสถานศึกษาท่ี
เปนหนวยรับตรวจทราบ 
3) ตรวจสอบการดําเนินงาน   
     3.1) เงินรายไดสถานศึกษา 
     3.2) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) สรุปผลการตรวจสอบและจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทราบ  และแจงสถานศึกษาท่ี
เปนหนวยรับตรวจทราบ 

 
มี.ค. – เม.ย. 65 

 
 

มี.ค. – เม.ย. 65 
 
 
 

เม.ย. 65 
 

เม.ย. 65 
 

เม.ย. –มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. – ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ 
จํานวน  5  
โรงเรียน 

- ขนาดใหญ  1  
แหง 

- ขนาดกลาง  2  
แหง 

- ขนาดเล็ก  2  
แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

5) รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานใน
ระบบ  KRS 
6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ระยะท่ี 2  (รอบ 12 เดือน)  เพื่อจัดสง สพฐ. 
ในระบบ ARS  

2 ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวน
ราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล)   
     1) แจงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด รายงานการใชจายและหนี้คา
สาธารณูปโภคในระบบรายงานผลการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําป สํานักนโยบาย
และแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผานเว็บไซต 
https://e-budget.jobobec.in.th/  ในสวน
ของเมนู “สําหรับสถานศึกษา” ใหเปนปจจุบัน
ทุกเดือนและครบถวนทุกรายการ 
     2) แจงใหโรงเรียนรายงานหนี้คางชําระคา
สาธารณูปโภคและสาเหตุท่ีชําระหนี้คา
สาธารณูปโภคลาชาหรือยังไมชําระหนี้ พรอม
ท้ังขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
     3) รายงานผลการตรวจสอบการใชจายคา
สาธารณูปโภค โดยจัดสงให สพฐ. ในระบบ 
ARS  ดังนี้ 
     ไตรมาสท่ี 1  ภายในวันท่ี  25  ของเดือน
มกราคม 
     ไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี  25  ของเดือน
เมษายน 
     ไตรมาสท่ี 3  ภายในวันท่ี  25  ของเดือน
กรกฎาคม 
     ไตรมาสท่ี 4  ภายในวันท่ี  25  ของเดือน
ตุลาคม 

ต.ค. 64- ก.ย. 65 โรงเรียนในสังกัด 
สพม.บึงกาฬ 
จํานวน 25 

โรงเรียน  และ
กลุมบริหารงาน

การเงินและ
สินทรัพย 

สพม.บึงกาฬ 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

3 การอบรมเครือขายผูตรวจสอบภายใน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
     1) จัดสงรายช่ือเขารับการอบรม 
     2) ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

ก.ค. – ส.ค. 65 ตามท่ีกําหนด หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

     3) ผูตรวจสอบภายในเขารับการอบรมตาม
วันเวลาท่ีกําหนด 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ    

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ณ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

6. งบประมาณ  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
 6.2 เงินงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จํานวน..............-...........-  (   -    ) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวเฉล่ียทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด   
มีคาใชจาย ดังนี้ 
   1) คาเบ้ียเล้ียง (240 บาท X 15 แหง X 1 วัน X 1 คน) 
   2) คาพาหนะ 

 
 

3,600 
3,000 

  
 

3,600 
3,000 

 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเครือขายผูตรวจสอบภายใน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
คาใชจาย ดังนี้ 
     1) คาลงทะเบียนอบรม  จํานวน  1  คน 
     2) คาเบ้ียเล้ียง (240 บาท X 3 วัน X 1 คน) 
     3) คาพาหนะ/ท่ีพัก  จํานวน  1  คน 

 
 
 

2,500 
720 

10,180 

  
 
 

2,500 
720 

10,180 

 

รวมท้ังสิ้น 20,000  20,000  
 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเส่ียง  

1) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมมีความรู ความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ เนื่องจากเปนครูผูชวยบรรจุ
ใหม หรือไดรับมอบหมายงานใหม  ซึ่งยังไมเคยไดรับการฝกอบรมหรือไดรับการถายทอดความรูทําใหยังไมมี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

2) ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญคอนขางนอย  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี
และพัสดุ   รวมท้ังจัดใหมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานไดถูกตอง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน 

3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ  เปล่ียนบอยครั้งและไมไดมอบหมายงาน
ไวระหวางกัน  การปฏิบัติงานไมตอเนื่องทําใหรายงานไมเปนปจจุบัน 

4) หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นท่ี  มีบุคลากรเพียงคนเดียวอาจทําใหการติดตาม 
ตรวจสอบ ดําเนนิการไมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1) จัดใหมีการฝกอบรมใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน   ติดตามใหคําแนะนําปรึกษา

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได 
2) ใหผูบริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสําคัญ  ในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

รวมท้ังจัดใหมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานไดถูกตอง ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน 

3) กอนเปล่ียนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ใหผูบริหารสถานศึกษากําชับ
ใหมีการมอบหมายงานระหวางกันเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกราชการ   

4) ใหสถานศึกษาไดมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถานศึกษา  โดยเฉพาะ
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีอยูในระดับดีมากเพื่อใชเปนแบบอยางและ
แนวทางได 
 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1. รอยละ 100 ของหนวยรับตรวจ  ไดรับ
การตรวจสอบตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการตรวจสอบภายในประจําป 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานทาง
การเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
ท่ีเปนหนวยรับตรวจ  มีผลการประเมินอยู
ในระดับดี – ดีมาก 
 
3. สถานศึกษาจัดสงรายงานทางการเงิน
เปนประจําทุกเดือนครบทุกโรงเรียน 

1. ติดตาม ตรวจสอบ หนวย
รับตรวจ ครบท้ัง  25  แหง 
 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ตามตัวช้ีวัดท่ี สพฐ. กําหนด
ท้ัง 10 ดาน 
 
3. ควบคุม ตรวจสอบ การ
จัดสงรายงานทางการเงินของ
สถานศึกษาในสังกัดเปน
ประจําทุกเดือน  

1. รายงานผลการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาท่ี สพฐ. กําหนด 
 
2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีและ
พัสดุตามตัวช้ีวัดท่ี สพฐ. กําหนด
ท้ัง 10 ดาน 
 
3. การจัดสงรายงานทางการเงิน
ของสถานศึกษาในสังกัด 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 การตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การบริหารงานทางการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนหนวยรับตรวจ มี
ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานไดถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน ผลการประเมินอยูในระดับดี – ดีมาก 
 9.3 การดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนหนวยรับตรวจ ไดรับคําปรึกษาท่ีเพิ่มคุณคาในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
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4.6 ช่ือโครงการ  : การจางผูปฏิบัติงานใหกับทางราชการ  

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
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กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย 
ผูรับผิดชอบโครงการ : 1. นายเฉลียว ชินโณ 2. นางจิราพร ทัศม ี
ลักษณะโครงการ   ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2564 -  กันยายน  2565 

๑.  หลักการและเหตุผล     
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กําหนดเขตพื้นท่ีการ

การศึกษา 
มัธยมศึกษาและไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  และ
พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับท่ี  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  กําหนดใหมีเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  นั้น 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เปนหนวยงานท่ีต้ังข้ึนใหมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ซึ่งไดมีการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปน 10  กลุมงาน 
โดยมีกรอบอัตรากําลัง มาบริหารงานภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหมีคุณภาพไดจะตองอาศัยบุคลากร
ท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน แตขณะนี้บุคลากรมีไมเพียงพอกับภาระงานท่ีจะตองปฏิบัติ จึงไดจัดทํา
โครงการจางผูปฏิบัติงานใหกับทางราชการ  เพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนบุคลากรของหนวยงาน 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็งการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
๒.๒   เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพ

ยิ่งข้ึนสงผลตอผูเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

 
                 

๓.   เปาหมาย    
3.1 เชิงปริมาณ      
      จางผูปฏิบัติงานใหกับทางราชการ ตามกรอบอัตรากําลัง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      การบริหารจัดการงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๔.   วิธีการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 
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1 จัดจางผูปฏิบัติงานใหกับทาง
ราชการ 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

สพม.บึงกาฬ กลุมงานบริหาร
การเงินและสินทรัพย 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 ณ สพม.บึงกาฬ 

6.  งบประมาณ   
ใชงบประมาณ จํานวน 400,000 บาท  

7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับ 
สพม.บึงกาฬ  

 

 -ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - ประเมินโดยวิธีการสังเกต 
การปฏิบัติงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอเวลา 
8.๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีความเขมแข็งในการบริการจัดการขององคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 ช่ือโครงการ  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 
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4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบโครงการ : 1. นายสุรชัย ไกรรัตน 2. นายขจรศักด์ิ แพงจันทร 
ลักษณะโครงการ   ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2564 -  กันยายน  2565 

1.  หลักการและเหตุผล   
  จากสภาพการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  สงผลใหเกิดความแตกตางและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
เพื่อความอยูรอด พบวา องคกรท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นจะตองมีการวิเคราะห โดยการหาจุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีตอองคกร นํามากําหนดเปนวิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมาย และตัวช้ีวัด ท่ีชัดเจนของ
องคกร และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรรวมท้ังกลยุทธเพื่อรองรับ และผลักดันสูการปฏิบัติ รวมท้ังมีการบริหาร
ความเส่ียง การติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนงานอยางตอเนื่อง แผนยุทธศาสตรจึงเปนหัวใจของการ
ดําเนินการตามวิสัยทัศน ทิศทางท่ีมุงสูความสําเร็จขององคกรอยางเปนรูปธรรม และเปนวิธีการท่ีทําใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคดวยวิธีท่ีถูกตอง  

 การวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกรโดยเนน
กระบวนการและจุดมุงหมายรวมท่ีหนวยหรือองคกรมุงหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหการ
บริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 2 ป 2553 ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อใหมีแนวทางท่ีชัดเจน สามารถปรับเปล่ียนไดตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทสภาพใน
ปจจุบัน โดยในแตละปงบประมาณหนวยจะตองนําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานมาแปลงเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ เพื่อเปนการกําหนดแนวทางเลือกหรือแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมท้ังการกําหนดวิธีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการนําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ 
ตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ท่ีวางไวและนําไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากความสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน  เพื่อรวมกําหนดทิศทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยคํานึงถึงศักยภาพ เนนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา สนองความตองการและขจัด
ปญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอยางเหมาะสมและท่ัวถึง มุงประโยชนสูงสุด
ตอผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ   แผนการ
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ศึกษาแหงชาติ แผนแมบท  ยุทธศาสตรนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แผนระดับภาค / กลุมจังหวัด /จังหวัด 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและนโยบายของรัฐบาล และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2 เพื่อกําหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 2.3 เพื่อพิจารณากําหนดโครงการ และจัดลําดับโครงการของแตละกลุมงานใหสอดคลองกับความ

จําเปนเรงดวน และเปนเครื่องมือสําหรับใชในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

3.  เปาหมาย   
 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ  

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดยมีผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวนท้ังส้ิน 50
คน ประกอบดวย  
         1) ผูบริหารการศึกษา (ผอ.เขต และรองผอ.เขต สพม.บึงกาฬ) จํานวน 3 คน 
         2) ผูอํานวยการกลุม/หนวย ทุกกลุม จํานวน 10 คน 
         3) บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 9 คน 
  4) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 25 คน 
  5) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 3 คน 
           

 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  มีกรอบทิศทาง/แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและมีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

4. วิธีการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. รวบรวมขอมูล วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ 27 พ.ย. ๖4 สพม. 
บึงกาฬ 

กลุมนโยบายและแผน 
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๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
 ธันวาคม ๒๕๖4   

 

๖. งบประมาณ  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน   10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

6.2 งบประมาณจาก สพฐ  จํานวน........-...................(.........-..............) 
 
๗. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
2. กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1) คาอาหารกลางวัน  จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80บาท 
(60x80 บาท) 

4,800  4,800 - 

2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท (60x35 บาท) 

2,100  2,100 - 

3) คาวิทยากร  1,200 1,200  - 
4) คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 1,000   1,000 

3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานและจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพร 

   900 

รวมท้ังสิ้น 10,000 1,200 6,900 1,900 
หมายเหตุ  :  ขอถัวจายทกรายการและเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    8.๑ ปจจัยความเส่ียง 

8.1.1  ความแตกตางของรูปแบบ เทคนิค และวิธีการทํางานของบุคลากรของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีมีความแตกตางกัน 

2. วางแผนการดําเนินงาน ติดตอประสานงานสถานท่ี
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30 พ.ย. ๖๓4 สพม. 
บึงกาฬ 

กลุมนโยบายและแผน 

3. จัดทํา และเสนอโครงการฯ 1 ธ.ค. ๖4 สพม. 
บึงกาฬ 

กลุมนโยบายและแผน 

4. กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

9 – 11  
ธ.ค. ๖4 

สพม. 
บึงกาฬ 

กลุมนโยบายและแผน 

5. สรุป วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงาน 14 - 18  
ธ.ค. ๖๔ 

สพม. 
บึงกาฬ 

กลุมนโยบายและแผน 
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8.1.2  ระบบการทํางานท่ีมีส่ือเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานของสํานักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาท่ีมีความแตกตางกัน 

    8.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
8.2.1  มีการวางแผน กําหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ เทคนิคการทํางานของ

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
8.2.2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพิ่มข้ึน 
 

9. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. ผูรวมโครงการมีความตระหนักในบทบาท
หนาท่ีและใหความสนใจรวมเสนอแนวคิด/
กรอบทิศทาง การพัฒนาและเสนอโครงการ/
กิจกรรมท่ีเปนไปตรงตามยุทธศาสตรนโยบายท่ี
เปล่ียนแปลง 
2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
บึงกาฬ มีแผนปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ
เกิดจากความตองการของ ผูมีสวนได เ สีย
ครอบคลุมภารกิจ/ตัวช้ีวัดตางๆ 

1. สังเกต/ตรวจสอบ 
 
2. ตรวจสอบ 

1. แบบเสนอแนวคิดทิศทาง/
แบบสอบถาม 
2. แบบสํารวจ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  มีกรอบทิศทางการบริหารจัดการพัฒนา

การศึกษา สงผลใหการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล
และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ิน  

 10.2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  มีแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจ สามารถดําเนินการงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 ช่ือโครงการ  : ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการ 

สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน  
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรชัย ไกรรัตน 2. นายขจรศักด์ิ แพงจันทร 
ลักษณะโครงการ   ใหม   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เปนพันธกิจหลักในการควบคุมงานท่ี

ผูบริหาร   ทุกระดับช้ันจะตองปฏิบัติในปริมาณท่ีมากนอยและดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน ในระบบการบริหาร
นั้น การควบคุม คือ  การตรวจสอบการทํางานและกํากับการปฏิบัติ (Checking and directing actions) โดย
การติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติไดจริงแลวนํามาเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย หรือกับมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว แลวกําหนดวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมหรือวิธีการในการแกไข
ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 การติดตามและประเมินผล เปนสวนสําคัญของการบริหารโครงการอยางยิ่ง ขอมูลท่ีจะใชในการรายงาน
ของโครงการแสดงถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการตัดสินใจแกไข 
ปรับปรุงวิธีการตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยใช
เครื่องมือ วิธีการท่ีมีคุณภาพ จะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ นํามาซึ่งการ
ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว สงผลใหมีขอมูล (Record) หรือการรายงาน (Report) 
เพื่อชวยใหผูบริหารใชในการตัดสินใจวางานท่ีกําลังปฏิบัติอยูสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไวหรือไม สมควร
ดําเนินการตอหรือแกไขปรับปรุงอยางไรตอไป ตลอดจนผลการประเมินสามารถมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ท่ีดีเปนตนแบบ และมีบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดทําโครงการ
ติดตามและรายงานผลของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อรองรับการตรวจติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกล
ยุทธ และเปนขอมูลพื้นฐานใชในการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
๒.  วัตถุประสงค 

 2.๑ เพื่อกํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ, สถานศึกษาในสังกัด และตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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 2.๒ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของสถานศึกษา บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง
กาฬ ในการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานอยางถูกตองดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีมีคุณภาพ  
 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน  
2) บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สามารถรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และ
เปนขอมูลพื้นฐานใชในการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. วิธีการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 การกํากับ ติดตาม การรายงานผลการดําเนินงานการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
- จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน/ปฏิทินการดําเนินงาน 
- เก็บรวบรวมขอมูล  
- ประชุมพิจารณารายงานผล 
- รายงานผลการดําเนินงาน  

เม.ย. 65 – 
30 ก.ย. 65 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

กลุมนโยบาย
และแผน
  

2 งานการตรวจราชการ 
1) การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
2) การตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
- จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน/ปฏิทินการดําเนินงาน 
- เก็บรวบรวมขอมูล  
- ประชุมพิจารณารายงานผล 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

ม.ค. 65 – 
30 ก.ย. 65 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

กลุมนโยบาย
และแผน
  

3 การกํากับ ติดตาม การจัดซื้อหนังสือเรียน ปการศึกษา 
2565 จํานวน 10 โรงเรียน 

พ.ค. 65 – 
30 ก.ย. 65 

โรงเรียนในสังกัด  กลุมนโยบาย
และแผน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

4 การกํากับ ติดตาม การรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
- จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน/ปฏิทินการดําเนินงาน 
- เก็บรวบรวมขอมูล  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 
ส.ค. 65 – 
ก.ย. 65 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ 

กลุมนโยบาย
และแผน 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 ณ สพม.บึงกาฬ 
 

6. งบประมาณ  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
  6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)  
  6.2 งบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน .............-.............. บาท  
 รายละเอียดการใชงบประมาณ  20,000  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การกํากับ ติดตาม การรายงานผลการดําเนินงานการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5,000  5,000  

กิจกรรมที่ 2 งานการตรวจราชการ 5,000  5,000  
กิจกรรมที่ 3 กํากับ ติดตามการจัดซ้ือหนังสือเรียน ปการศึกษา 2565 5,000  5,000  
กิจกรรมที่ 4 การกํากับ ติดตาม การรายงาน 
ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5,000  5,000  

รวมงบประมาณ 20,000  20,000  

 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

7.1 ปจจัยความเส่ียง 
1) การรายงานผลการดําเนินงานและการเก็บขอมูลไมสอดคลองกัน และสวนใหญบุคลากรท่ี

รับผิดชอบจะดําเนินการายงานผลชวงระยะเวลาสุดทาย ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

2) การกําหนดข้ันตอนการพิจารณาผลการรายงานของคณะผูบริหารมีความลาชา และไมทัน
ตอกําหนดระยะเวลาท่ีสวนกลางกําหนด  

7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1) บุคลากรท่ีรับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงานตองศึกษาเครื่องมือท่ีสวนกลางกําหนด

และจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
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2) จัดประชุมการพิจารณาผลการรายงานของคณะผูบริหารข้ึนเอง โดยไมตองรวมกับการ
ประชุมเรื่องอื่น ๆ   
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธกีารประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

๑. ประสิทธิภาพในการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ท่ีประสบผลสําเร็จ 
๒. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬและสถานศึกษา
ท่ีประสบผลสําเร็จ 
๓. รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร สพฐ. 
๔. จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

- สังเกต/สอบถาม  - แบบติดตาม ประเมินผล การ
บริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
- แบบตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.๑ หนวยงานมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน และมีความ

พรอมในการดําเนินงานตามภารกิจเรงดวน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 9.2 ทราบถึงปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายของหนวยงาน สถานศึกษา และเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหา ใหการดําเนินงานจัดการศึกษามีคุณภาพและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน สามารถ
นําผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาใชเปนแนวทางการวางแผนการบริหารและการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
4.9 ช่ือโครงการ  : โครงการซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
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พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ  
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายปราโมทย คําเพชรดี 2. นายโชคชัย ชินโณ 
ลักษณะโครงการ ใหม    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ กลุมอํานวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของ

ทางราชการ ซึ่งรถยนตนี้มีความจําเปนในการใชดําเนินงานเปนยานพาหนะสําหรับเดินทางราชการ กลุม
อํานวยการจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญในเรื่องของการซอมบํารุงรักษายานพาหนะ ใหมีความ
พรอมสําหรับใชในทางราชการอยูเสมอ ดังนั้นเพื่อความมีประสิทธิภาพตอการดําเนินงานตางๆ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน ในเรื่องการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ 
เพื่อพรอมใชในงานราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพื่อการสํารวจและตรวจสอบความชํารุด บกพรอง ยานพาหนะ ซึ่งจะนําไปสูการซอมแซมและ

บํารุงรักษาใหมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการเดินทางของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
บึงกาฬ ตอไป 
  2.2 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต ซึ่งเปนยานพาหนะของทางราชการเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
 2.3 เพื่อลดคาใชจายและลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและอะไหล หากมีการตรวจสอบบํา
รงรักษายานพาหนะของทางราชการ 

2.4 เพื่อเปนการรักษาทรัพยสินของทางราชการ 
  
 
 
 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 รถยนตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดรับการดูแลรักษาใหมี
ประสิทธิภาพตอการใชงาน จํานวน 2 คัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  รถยนตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดรับการซอมแซมบํารุงรักษา
และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม 
 4.1 วางแผนกิจกรรม 
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 4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.3 ประชุมปรึกษาหารือดําเนินการ 
 4.4 ดําเนินการ 
 4.5 สรุปและรายงานผล  

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 สถานท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 

6. งบประมาณ จํานวน 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ     จํานวน   100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 6.2 งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จํานวน    -              บาท (    -              ) 

รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 
รายการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ท่ีใช 

 
งบประมาณจําแนกตามหมวด

รายจาย 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. คาเปล่ียนน้ํามันหลอล่ืนคันละ 5,000 บาท/คัน/ป 10,000  10,000  

2. คาเปล่ียนยางคันละ 25,000 บาท / คัน/ ป 50,000  50,000  

3. คาบํารุงซอมแซมดูแลรักษาคันละ 20,000 บาท/คัน/ป  40,000  40,000  

                                        รวม 100,000  100,000  

 
 
 
 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ไดมีการสํารวจและตรวจสอบความชํารุด บกพรองและบํารุงรักษายานพาหนะใหมีการใชงานได
อยางสม่ําเสมอ 

 7.2 มีการดําเนินการเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต ซึ่งเปนยานพาหนะของทางราชการเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

 7.3 คาใชจายและงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและอะไหลลดลง เมื่อมีการตรวจสอบ
บํารุงรักษายานพาหนะของทางราชการ 
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4.10 ช่ือโครงการ  : โครงการขับเคล่ือนนโยบายตามความจําเปนเรงดวน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 
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4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของทุกภาค 

สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 4. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรชัย ไกรรัตน 2. นายขจรศักด์ิ แพงจันทร 
ลักษณะโครงการ ใหม    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เปนหนวยงานท่ีต้ังข้ึนใหม ซึ่งแยกจากสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ) 
มีหนาท่ีกํากับดูแล และรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด 25 โรงเรียน แบงเปน 4 สหวิทยาเขต ไดแก 1.สหวิทยา
เขตโซพิสัย-ปากคาด 2.สหวิทยาเขตบึงกาฬ 3.สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ และ 4.สหวิทยาเขตเซกา  มีกลุมงาน
ในสังกัด จํานวน 10 กลุมงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยดําเนินการขับเคล่ือนการดําเนนิงานผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตาม
กลยุทธ จุดเนน เปาหมาย ตัวช้ีวัด ของ สพฐ. และบริบทพื้นท่ี ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บึงกาฬ  ตามงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรรใหในแตละปงบประมาณ   

ซึ่งในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม ในแตละปงบประมาณ  บางโครงการ/กิจกรรม ไมได
รับการจัดสรรงบประมาณให แตเปนภารกิจจําเปนท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จะตองดําเนินการ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค   
เพื่อใหการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคลองตัวและสามารถดําเนินการไดตาม

วัตถุประสงคของแตละโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
เพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดท้ัง 25 โรง 

และกลุมงานท้ัง 10 กลุมงาน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ท่ีขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม 
 4.1 วางแผนกิจกรรม 
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 4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.3 ประชุมปรึกษาหารือดําเนินการ 
 4.4 ดําเนินการ 
 4.5 สรุปและรายงานผล  

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 
 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 สถานท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬและโรงเรียนในสังกัด 25 โรง 
 

6. งบประมาณ จํานวน 400,000  บาท  (ส่ีแสนบาทถวน) 
 6.1 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ     จํานวน   400,000  บาท (ส่ีแสนบาทถวน)  
 6.2 งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จํานวน    -              บาท (    -              ) 

รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

จัดสรรเปนคาใชจายเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการสนับสนุน
งบประมาณกรณีท่ีเปนโครงการ/กิจกรรม ท่ีจําเปนและ/หรือ เรงดวน  ท่ีสนองโยบายรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  จํานวน 400,000 บาท 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด  ไดรับการพัฒนาสงผลตอคุณภาพการ
จัดการศึกษาสูงข้ึน 

 2. กลุมงานในสังกัดท้ัง 10 กลุมงาน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ กอใหเกดิการพัฒนาดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
4.11 ช่ือโครงการ  : การทําวิจัยและนําผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติท่ีดีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 2 สรางความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย 

นวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
กลยุทธ 4. สรางภาคีเครือขายขยายชุมชนแหงการเรียนรู 
พันธกิจ 4. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 3. สถานศึกษาจัดใหมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผูเรียน 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ

วิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผูเรียน 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดใหมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผูเรียน 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะโครงการ   ใหม    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา  22  

ท่ีกําหนดวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตาม
ศักยภาพ ซึ่งเปนหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษาท่ีพระราชบัญญัติกําหนดใหเกิดข้ึน ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการปฏิบัติตอตัวผูเรียนของสถาบันการศึกษา   ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในทุก
ระดับจะตองนําไปคิดและแยกแยะดัดแปลงวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสม และสอดคลองกับงานในบทบาทและหนาท่ี   
ท่ีตัวเองรับผิดชอบ  โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งมีศึกษานิเทศกท่ีนับวาเปนบุคลากรหลัก ในหนวยงาน
สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา   โดยดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห วิจัย ติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 213) 

มาตรา 30  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผูสอน 
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา จึงได จัดทําโครงการ สงเสริมการทําวิจัยและนําผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหได
มาตรฐานการศึกษาตอไป 
 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษามาจัดทําฐานขอมูล 
มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 เพื่อสงเสริมการนํานวัตกรรมจากการวิจัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3. เปาหมาย 
3.1  เปาหมายดานปริมาณ 
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3.1.1 ผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
และโรงเรียนในสังกัด  25 โรงเรียน 

3.1.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูสะทอนผลการนําผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางาน   
จํานวน 2 ครั้ง 

3.1.3 เก็บขอมูลภาคสนาม จํานวน 1 ครั้ง 
3.2  เปาหมายดานคุณภาพ 

3.3.1  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีฐานขอมูลผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีขอมูลการทําผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 
3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางานไดรับยกยอง 

เชิดชูเกียรติ 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 

จัดทําขอมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

ตุลาคม -ธันวาคม 2564 กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 2 กิจกรรมท่ี 2 

จัดทําโครงรางวิจัย 
มกราคม- เมษายน 2565 

3 กิจกรรมท่ี 3 
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูสะทอนผลการ
นําผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางาน   

พฤษภาคม 2565 

4 กิจกรรมท่ี 4 
ปฏิบัติการภาคสนามเก็บขอมูลการนํา
ผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 

มิถุนายน  2565 
 

5 กิจกรรมท่ี 5 
เขียนรายงานการวิจัย 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 

6 กิจกรรมท่ี 6 
ประชุมนําเสนอผลงานวิจัย 
แลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองเชิดชู
เกียรติ 

กันยายน 2565 
 

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
ตุลาคม 2564  – กันยายน 2565 

6. งบประมาณ   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
6.๑ งบประมาณตามจาก สพม.บึงกาฬ  จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
6.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน   ............-....................บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. คาใชจายในการจัดประชุม จํานวน 2 ครั้ง 
 - คาอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน  25 คน  
คนละ 115 บาท จํานวน 2 วัน 
(25x115x2บาท) 
- คาเอกสาร  

 
 

5,750 
 

1,000 

  
 

5,750 
 
 

 
 
 
 

1,000 
2. คาชดเชยน้ํามันเก็บขอมูลภาคสนาม 5,000  5,000  
3. คาจางทําเอกสารรายงานการวิจัย  3,250   3,250 
4. คาใชจายในการยกยองเชิดชูเกียรติ 
คาจัดทําโล/เกียรติบัตร 

5,000   5,000 

รวมงบประมาณ 20,000 - 10,750 9,250 
หมายเหตุ   งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปจจัยความเส่ียง 

ปญหาและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับโครงการคือการดําเนินการไมเปนไปตามแผนเนื่องจาก
ปจจัยดานเวลา และกลุมผูรับการนิเทศไมไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 7.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

7.2.1 จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในแตละสหวิทยาเขต วา
จะตองดําเนินการตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 

7.2.2 โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา วางแผนนิเทศรวมกัน 
7.2.3 ใหการสนับสนุนงบประมาณคาชดเชยน้ํามันในการนิเทศสําหรับศึกษานิเทศกตามท่ีจายจริง  
7.2.4 ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามอบเปนนโยบายและมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ

  
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
1. รอยละ80 ของโรงเรียน มีฐานขอมูล
ผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. รอยละ80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานําผลวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 
3. รอยละ80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีรายงานการวิจัยการนําผลงานวิจัยมา
ใชในการพัฒนางาน 
4. รอยละ80ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

- การสอบถาม 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบสอบถาม 
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 



 

 

27
 

   

 

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 ช่ือโครงการ  : การสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  
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กลยุทธ 4. สรางภาคีเครือขายขยายชุมชนแหงการเรียนรู 
พันธกิจ 4. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว 
ลักษณะโครงการ   ใหม    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา “มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู คูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” ซึ่งการอานเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู 
คุณธรรม คุณภาพชีวิต และความสุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดนโยบายพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ประเด็นกลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความ
เปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ตัวช้ีวัดยอย 19.2 รอยละของผูเรียนมีนิสัย
รักการอาน ผูเรียนท่ีอานหนังสือ (ไมรวมหนังสือเรียน) เปนไปตามเกณฑท่ี สพฐ. คือระดับมัธยมศึกษาปท่ี   1 – 3 อาน
หนังสือไมนอยกวา  20 เลมตอป  หรือเฉล่ียวันละ 90 นาที ระดับมัธยมศึกษาปท่ี   4 – 6 อานหนังสือมากกวา 20 เลมตอ
ป  หรือเฉล่ียวันละ 120 นาที 

กลุมนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียน              
ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด การสรางเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอาน  
และสรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมการอาน 
 ๒. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

2.2 เพื่อนิเทศติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

 

 

๓. เปาหมาย 
๓.๑เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัด 25 โรง 
3.1.2 ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด  

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
3.2.1 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนพฒันาหองสมุดใหไดมาตรฐาน นําเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีหลากหลายตอเนื่องตลอดป 
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3.2.2 ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนรวมกิจกรรม อานและบันทึกการอาน อยางนอย 20 
เลมตอป 

4. วิธีการดําเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  สพม.บึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด 

๖. งบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
  
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

การนิเทศและประเมินโรงเรียน  
 1. คาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการ  
 2. โลรางวัล และกรอบเกียรติบัตร 
 3. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ /เงินรางวัล   

 
2,950 
2,000 
1,000 

  
2,950 

 

 
 

2,000 
1,000 

การพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู และรวบรวมวิธีปฏิบัติท่ี
ดีในการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
   2.1 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม  จํานวน 
30 คน (30x115) 
  2.2 คาตอบแทนวิทยากร  

 
 

3,450 
 

600 

 
 
 
 

600 

 
 

3,450 
 
 

 

รวมท้ังสิ้น 10,000 600 6,400 3,000 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

๑. การนิเทศและประเมินโรงเรียน 
1. จัดทําเครื่องมือนิเทศ กําหนดปฏิทินนิเทศ  
2. นิเทศและประเมิน  
3. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ          

 ๔. ประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ต.ค.๒๕๖4-
ส.ค.๒๕๖5 
 
 

โ ร ง เ รี ย น ใ น
สังกัด 

คณะกรรมการ
นิเทศและ
ประเมิน 

๒. การพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู และรวบรวมวิธีปฏิบัติท่ีดีใน
การสงเสริมนิสัยรักการอาน 

1. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู โรงเรียนท่ีมีผล 
การประเมินในระดับดี เยี่ยม นําเสนอผลงานและ
นิทรรศการ  
2. ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี 

ส.ค.-ก.ย.
๒๕๖5 

สพม.บึงกาฬ 
/ โรงเรียน
หองสมุดมี
ชีวิตตนแบบ 

คณะกรรมการ 
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๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
        ๗.๑ ปจจัยความเส่ียง 

7.1.1 โรงเรียนไมมีครูบรรณารักษ  
7.1.2 หองสมุดโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ / งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ 
7.1.3 นักเรียนไมสนใจอานหนังสือ / หนังสือไมตรงกับความสนใจของผูอาน 

    ๗.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
7.2.1 จัดสรรอัตราและบรรจุครูบรรณารักษ ใหทุกโรงเรียน 
7.2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาครูผูปฏิบัติหนาท่ีบรรณรักษ 
7.2.3 พัฒนากิจกรรมสงเสริมการอานใหหลายหลาย นาสนใจ  จัดหาหนังสือตามความสนใจ

ของผูอาน 
 
๘.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 
รอยละของจํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการ
นิเทศและพัฒนาการจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน 

การนิเทศและบันทึกขอมูล 
 
 

แบบนิเทศและแบบบันทึก
ขอมูล 
 

รอยละของจํานวนโรงเรียนท่ีพัฒนา
หองสมุด ไดมาตรฐาน 3 ดี 

การนิเทศและประเมิน 
 

แบบนิเทศและแบบประเมิน 
 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีอาน
หนังสือตามเกณฑ  
 

การนิเทศติดตาม การรายงาน
ขอมูล  
 

แบบนิเทศ และแบบบันทึก 
 

 
๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน  มีนิสัยรักการอานเหมาะสมกับวัย ใชการอานพัฒนาความรู 
9.2 โรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาการจัดหองสมุดเปนหองสมุดมีชีวิต 

 
 
 
 
 
 
4.13 ช่ือโครงการ  : นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศภายใน 

โรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 : 3 พัฒนา/เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดคลองแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู 
สอดคลองนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 : 4. ดานประสิทธิภาพ 
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4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคลองแผนปฏิบัติราชการ สพม.บึงกาฬ ปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 :  

กลยุทธ 1. สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการและสรางเสริมธรรมาภิบาลดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสรางเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เปาประสงค 1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

เปนรายบุคคล 
ตัวช้ีวัด 2. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

เปนรายบุคคล 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายเดชา แสงจันทร 2. นายชัยฤทธิ์ ภูอาว  
ลักษณะโครงการ   ใหม    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 

๑.หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการศึกษารวมท้ังการนิเทศภายในเปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูรับการนิเทศ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

ครูมีขวัญกําลังใจและมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดรักษาไว และยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนอยูเสมอเปนกิจกรรมท่ีดําเนินไปอยาง
เปนระบบและรองรับดวยขอมูลสารสนเทศเปนกิจกรรมท่ีอยูในบรรยากาศของความรวมมือรวมใจเขาใจอันดี
ตอกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  เปนกิจกรรมท่ีเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับการ
นิเทศ เปนกิจกรรมท่ีดึงศักยภาพของผูรับการนิเทศมาใช และใหการยกยอง เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูรับการ
นิเทศพัฒนาตนเองใหอยูในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของคุรุสภาใหสูงข้ึน และรักษาไวได 

นอกจากนั้นกระบวนการนิเทศการศึกษา ในระดับสถานศึกษา คือ การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งเปน
กิจกรรมสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   ของ
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหเกิดข้ึน ภายใน
โรงเรียนและครูไดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนและโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมท้ังเปนกระบวนการประกันคุณภาพของโรงเรียนวา โรงเรียนสามารถบริหารจัดการภายในโรงเรียนจนถึง
เปาหมายสุดทายคือ คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรและเปาหมายท่ีต้ังไว กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  จึงไดจัดทําโครงการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนเิทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม. บึงกาฬ 

 

๒.วัตถุประสงค 
 2.1 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน

ในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
1) เพื่อสงเสริมการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนในสังกดั สพม. บึงกาฬ 
- พัฒนาส่ือนวัตกรรม การออกแบบจัดการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนาการใชทักษะการ

ใชภาษาไทย การอานคิดวิเคราะห และการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
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- ประเมินและพัฒนาทักษะการอาน การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรมของนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา   ปท่ี  1 – 6 

- นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือและเปนพี่เล้ียงในการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

2) เพื่อสงเสริมใหศึกษานิเทศกพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ท่ีสงผลใหครูผูสอนโรงเรียนในสห

วิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ จัดกระบวนการเรียนรูทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2.2 ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของ
หนวยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

2) เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดใหได
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.3 การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑) เพื่อนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือและเปนพี่เล้ียงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน

มาตรฐานสากลตามกรอบ ScQA 

๒) เพื่อประเมินผลการดําเนินการจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) 

 2.4 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับเขตพื้นท่ี 
1)  เพื่อนิเทศ ติดตามการขับเคล่ือนการบริหารจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ของทุก

โรงเรียน 
๒)  เพื่อเสริมสรางความเขาใจใหแกผูบริหารและครูในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ

ทุกโรงเรียน  
3)  เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และการจัดการการเรียนรูดานการคิดเชิง

คํานวณ ใหกับครูผูสอนในสถานศึกษา 
4)  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

ดานเทคโนโลยี(วิทยาการคํานวณ) (สาระท่ี 4) มาตรฐาน ว 4.1 และ  ว 4.2  
5)  เพื่อนิเทศและติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดวยส่ือและชองทางการ

ส่ือสารตาง ๆ โดยแบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก ON-SITE, ON-AIR และ ON-LINE 

 2.5 พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย โดยใชสหวิทยาเขตเปนฐาน  
2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

๓. เปาหมาย 
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3.1 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน
ในสังกัด สพม. บึงกาฬ 

3.1.๑ ดานปริมาณ  
๑) ดําเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 4 สห

วิทยาเขต 25 โรงเรียน  
2) ทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

๒.1) ดานการนําหลักสูตรสถานศึกษา  8 กลุมสาระการเรียนรู สูการปฏิบัติในช้ันเรียน 
2.๒) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 
๒.3) ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรูและแหลง

เรียนรู  
๒.๔) ดานการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร 
๒.๕) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
๒.6) ดานการจัดระบบนิเทศภายใน 
 ๒.7) ดานการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC : professional  Learning  Community 

ในสถานศึกษา  
๒.8) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒.9) ดานการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียนในโครงการตาง ๆ  เชน 

    - โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
    - โครงการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
    - โครงการโรงเรียนคอนเนค็อีดี 
    - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    - โครงการโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง 
    - โครงการโรงเรียนสุจริต 
    - โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
    - โครงการมูลนิธิลําปลายมาศ 

3) ศึกษานิเทศก 6  คน มีรูปแบบการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 
3.๑.2 ดานคุณภาพ 

             ๑) โรงเรียนไดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามกรอบนโยบายและรูปแบบการนิเทศ 

๒) โรงเรียนมีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและรูปแบบการนิเทศ
กรอบแนวทางการนิเทศ 10 ประเด็น เปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  

๓) ศึกษานิเทศกมีรายผลการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ 
๔) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3.2 ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของ
หนวยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

 3.2.1 เปาหมายดานปริมาณ 
1) คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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บึงกาฬ จํานวน  25 โรงเรียน 4 สหวิทยาเขต 
2) ประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น. จํานวน 4 ครั้ง 
3) นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

3.2.2 เปาหมายดานคุณภาพ 
1) สถานศึกษาไดรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการนิเทศติดและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นท่ีการศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามตัวบงช้ีมาตรฐาน ก.ต.ป.น. 

3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีเครือขายความรวมมือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ 

 3.3 การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.3.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล จํานวน 8 โรงเรียน  
๓.3.๒ เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ดําเนินการพฒันาการบริหารจัดการ ดานคุณภาพ
วิชาการ การพัฒนาครู การพัฒนาผูเรียน ดวยระบบคุณภาพตามแนว OBECQA 
 3.4 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับเขตพื้นท่ี 

3.4.1 เชิงปริมาณ  
1) ครูผูสอนทุกกลุมสาระวิชา จํานวน  937  คน 
2) นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย จํานวน 19,750 คน 

3.4.2 เชิงคุณภาพ  
1) ผูบริหารและ ครูผูสอนทุกกลุมสาระของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ มีความรู ความเขาใจ และการจัดการการเรียนรูดานการคิดเชิงคํานวณท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) นักเรียนไดรับการสงเสริมผูเรียนใหใชทักษะการคิดเชิงคํานวณสามารถคิด วิเคราะห 

แกปญหา อยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ สามารถคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห 
สังเคราะห และนําสารสนเทศไปใชในการแกปญหาประยุกตใชความรูในการแกปญหาในชีวิตจริงและทํางาน
รวมกันอยางสรางสรรค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบ มี
จริยธรรม 

 3.5 พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.5.1 ดานปริมาณ  

1) โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 4 สหวิทยาเขต จํานวน  25 โรงเรียน  
2) ทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการนิเทศ 4 

ประเด็นหลัก 9 ประเด็นยอย  ประกอบดวย  
2.1) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดของโรงเรียนติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
2.2) การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มีประเด็นยอย 4 ประเด็น ไดแก  
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2.3.1) การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการ
เรียนรู  

2.2.2) การนิเทศเพื่อสงเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน  
2.2.3) การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  
2.2.4) การนิเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู  มีประเด็นยอย 4 ประเด็น ไดแก  

1. การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  
2. การจัดการเรียนรูสงเสริมวินัยนักเรียน  
3. การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา และ  
4. การใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

2.3) การนิเทศตามจุดเนน และนโยบายสําคัญเรงดวน และ  
2.4) การนิเทศตามบริบทและความตองการของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน

สังกัด 
3) ศึกษานิเทศก 6 คน มีรูปแบบการนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 

3.๕.2 ดานคุณภาพ 
๑) ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

๒) สถานศึกษาไดรับการนิเทศการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการการพัฒนาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

๓) ศึกษานิเทศกมี นวัตกรรมการนิเทศ/รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลาย/ 
๔) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

๔. วิธีดําเนินการ  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

  กลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
 

- การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พ.ย. 64 – มิ.ย. 

65 

สพม.บึงกาฬ/ 

โรงเรียนใน

สังกัด 

 
- การสงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม 

การออกแบบการจัดการเรียนรูพัฒนา
ทักษะภาษาไทย ทักษะการอานคิด
วิเคราะห การรูเรื่องการอาน และการ
ใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ต.ค. 64 – ก.ย. 

65 

สพม.บึงกาฬ/ 

โรงเรียนใน

สังกัด 

 - การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ต.ค. 64 – ก.ย. 

65 

สพม.บึงกาฬ/ 

โรงเรียนใน

สังกัด 
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2 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เชิงบูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ของหนวยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.
บึงกาฬ 

ธ.ค. 64 – ก.ย.

65 

สพม.บึงกาฬ 

3 การนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ธ.ค. 64 – ก.ย.

65 

สพม.บึงกาฬ/

โรงเรียนใน

สังกัด  

4 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณ ระดับเขตพื้นท่ี 

ธ.ค. 64 – ก.พ.

65 

สพม.บึงกาฬ/

โรงเรียนใน

สังกัด 

5 พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ม.ค. 65 – ก.ย.

65 

สพม.บึงกาฬ/

โรงเรียนใน

สังกัด 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   
๕.๑ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน

ในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
ตุลาคม ๒๕๖4 – กนัยายน ๒๕๖5 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และ

โรงเรียนในสังกัด 

 ๕.๒ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของ
หนวยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

ธันวาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕65 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 ๕.๓ การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และ
โรงเรียนในสังกัด 
 5.๔ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับเขตพื้นท่ี 

ธันวาคม ๒๕๖4 – กุมภาพันธ ๒๕๖5 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
และโรงเรียนในสังกัด 

 
5.๕ พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มกราคม ๒๕65 – กันยายน ๒๕๖5 ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และ
โรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ  30,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถวน) 
 งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ จํานวน 30,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถวน) 

รายละเอียดในการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 
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รายการ 

งบประมาณ 

 

งบประมาณจําแนกตามหมวด

รายจาย 

สพม.บึง
กาฬ 

แหลงอื่น 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

10,000 
 

 10,000 - 

๒. ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เชิงบูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ของหนวยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.บึง
กาฬ 

10,000   10,000 - 

๓. การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

10,000   10,000 - 

๔. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณ ระดับเขตพื้นท่ี 

    - 

๕. พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    - 

รวมท้ังสิ้น 30,000 - - 30,000 - 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

๗.1 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน
ในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

7.1.1 การดําเนินการไมเปนไปตามแผนเนื่องจากปจจัยดานเวลา และกลุมผูรับการนิเทศไมได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

7.1.2 ครูไมเขารวมกิจกรรม PLC ระดับเขตพื้นท่ีและระดับสหวิทยาเขต  
7.1.3 ครูยึดตําราในการสอน  ไมวิเคราะหตัวช้ีวัด ไมนําผลการสอบมาเปนฐานขอมูลในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
7.1.4 นักเรียนขาดความรูพื้นฐาน อานไมคลองเขียนไมคลอง และขาดความกระตือรือรนใน

เรียนและไมเขารวมกิจกรรมสอนเสริม 
 
 

    ๗.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง   
7.2.1 จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในแตละสหวิทยาเขต วา

จะตองดําเนินการตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 
7.2.2 ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามอบเปนนโยบายและมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ 
7.2.3 การประสานงานกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการรับ-สงหนังสือราชการ  ติดตอส่ือสาร

กับครูและโรงเรียนในชองทาง ไลน (line) 
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7.2.4 นิเทศสรางความรูความเขาใจในจัดการเรียนการสอนตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานของ
หลักสูตร 

7.2.4 จัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอาน การเขียน จัดกิจกรรมเสริมท่ีหลากหลายและ
นาสนใจ สําหรับนักเรียน  

7.๒ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของ
หนวยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

7.๒.1 ปจจัยความเส่ียง 
ปญหาและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับโครงการคือการดําเนินการไมเปนไปตามแผน 

เนื่องจากปจจัยดานเวลา  การประเมินผลตามสภาพจริง  การรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
และการนําขอมูลท่ีไดรับไปปรับปรุงพัฒนางาน  
 7.๒.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนเกิดความตระในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีทุกคนมี
บทบาทหนาท่ีตองทํางานดวยความจริงใจ ท่ีระเบิดจากขางในตามศาสตรพระราชา 

7.๓ การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7.๓.1 ปจจัยความเส่ียง 

           ผูบริหาร ครู ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

7.๓.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
๑) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบ วาจะตองดําเนินการ

ตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 
 ๒) โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา วางแผนนิเทศรวมกัน 

๓) ใหการสนับสนุนงบประมาณคาชดเชยน้ํามันในการนิเทศสําหรับศึกษานิเทศก 
 ตามท่ีจายจริง 

๗.๔ พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๗.๔.๑ ปจจัยความเส่ียง 

การดําเนินการอาจไมเปนไปตามแผนเนื่องจากปจจัยดานเวลา และกลุมผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศอาจดําเนินการอยางตอเนื่อง 

๗.๘.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง   
1) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในแตละ 

สหวิทยาเขต วาจะตองดําเนินการตามโครงการจนสําเร็จตามกระบวนการท่ีกําหนด 
2) ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามอบเปนนโยบายและมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ 

 

8. การวัดและประเมินผล 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสราง
ความเขมแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.บึง
กาฬ 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
 (โครงการนิเทศฯ) 

8.1 รอยละ80ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมีนวัตกรรมท่ี
ไดจากการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบท 
8.2 รอยละ100ของศึกษานิเทศก สพม.บึงกาฬ มี
นวัตกรรมการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 
8.3 รอยละ80 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมีวิธีปฏิบัติท่ี
ดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจเอกสาร
หลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 (กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย) 
1. จํานวนนักเรียนท่ีเขาแขงขันทักษะทางภาษาไทย  
2.รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยจากการสอบ O-NET 
3. การรายงานผลการสอบการอานวรรณคดีฯ ในระบบ  
E-MES ถูกตอง ทันตามกําหนด ครบทุกโรง 

 
1. จัดการแขงขัน
ทักษะภาษาไทย
นักเรียนระดับสห
วิทยาเขต และระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
3. ตรวจสอบการ
รายงานในระบบ E-
MES 

 
1. แบบสอบ /บทอาน 
/ บทคัด (ตามลักษณะ
ของทักษะท่ีแขงขัน) 
แบบบันทึกขอมูล 
2. แบบทดสอบ O-
NET  ,  แบบวิเคราะห
ผลการสอบ 
3. แบบบันทึกผลการ
สอบ  แบบรายงาน
ขอสอบผลการสอบ ใน
ระบบ Google form 

๒ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิง
บูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของหนวยงานและโรงเรียน
ในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

1) รอยละ100ของสถานศึกษา มีรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากระบบติดตาม
ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา 
 
 

2) รอยละ100สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีดาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

การประเมินสภาพ
จริง 
- ตรวจเอกสาร
หลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 
 
 
 
การนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

-แบบติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 
 
 
แบบประเมินวิธีปฏิบัติ
ท่ีดี 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
การถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติท่ีดี 

๓ การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนการดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ ดาน
คุณภาพวิชาการ การพัฒนาครู การพัฒนาผูเรียน ดวย
ระบบคุณภาพตามแนว OBECQA 

 
 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานในการ
ดําเนินการตาม
เกณฑการประเมิน 
 

 
 
แบบประเมิน 

๔ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับ
เขตพื้นท่ี 
      รอยละ 80 ของครูผูสอน ผานเกณฑ การประเมิน
ดานตาง ๆ ดังนี ้

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคํานวณ 
ระดับสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคํานวณ
ระดับช้ันเรียน 

3. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาการ
คํานวณ รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี และ
ทุกรายวิชา 

1. ตรวจสอบ ดาน
การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการคํานวณ 
ระดับสถานศึกษา 
 
2. ตรวจสอบ 
หลักสูตรวิทยาการ
คํานวณ ระดับช้ัน
เรียน 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 
ติดตามการขับเคล่ือน
การบริหารจัดการ
เรียนรูวิทยาการ
คํานวณ 
 

๕ พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
      8.1 รอยละ80ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมี
นวัตกรรมท่ีไดจากการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบท 
      8.2 รอยละ100ของศึกษานิเทศก สพม.บึงกาฬมี
นวัตกรรมการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 
      8.3 รอยละ80 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมีวิธี
ปฏิบัติท่ีดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจเอกสาร
หลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 
 

- แบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

- แบบบันทึก 
- แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน
ในสังกัด สพม.บึงกาฬ 
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1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  นักเรียน
เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอาน คิดวิเคราะห การส่ือสาร 
และทักษะภาษาไทย  

3) นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห การส่ือสารมี
นิสัย รักการอานและใฝเรียนรู รักและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

9.2 ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของ
หนวยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และสนองนโยบายสพฐ.  ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9.3 การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑) ผูบริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล สามารถวางแผนงานและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับเจตนารมณ 

๒) โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และความชวยเหลือรวมมือ ตลอดจนการสราง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากร ในการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

9.4 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับเขตพื้นท่ี 
1) ผูบริหารและ ครูผูสอนทุกกลุมสาระของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ   มีความรู ความเขาใจ และการจัดการการเรียนรูดานการคิดเชิงคํานวณท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

2) นักเรียนไดรับการสงเสริมผูเรียนใหใชทักษะการคิดเชิงคํานวณสามารถคิด วิเคราะห 
แกปญหา อยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ สามารถคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห 
สังเคราะห และนําสารสนเทศไปใชในการแกปญหาประยุกตใชความรูในการแกปญหาในชีวิตจริงและทํางาน
รวมกันอยางสรางสรรค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบ มี
จริยธรรม 

9.5 พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑) โรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา 
๒) โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และความชวยเหลือรวมมือ ตลอดจนการสราง

ขวัญกําลังใจแกบุคลากร 
 
 

สวนที่ ๔ 
การบริหารแผนสูการปฏบิตั ิ
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 การบริหารแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมบึงกาฬ นั้น ถือเปนเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ท่ีมีความเช่ือมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖4) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรจังหวัดบึงกาฬ
และแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการ
ปฏิบัตินั้น จะตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรและสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดท่ีจะมุงมั่นผลักดันการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตร ท่ีกําหนดไวในแผนและในการดําเนินงานโครงการสําคัญตาง ๆ ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการระดมสรรพกําลังท้ังในดานบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดจนการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมอยางเปน
เอกภาพและการส่ือสารระหวางสวนราชการ ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ            
จึงกําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 1. การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับเพื่อเปนกลไกสําคัญ ในการดําเนินการแปลง
ยุทธศาสตร กลยุทธ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลักท่ีจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคท่ีชัดเจน รวมท้ัง
การกําหนดความรับผิดชอบตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคหลัก 
 2. ผูบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตองใหความสําคัญใน   
การใชแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) เปนกรอบในการบริหารการดําเนินงาน      
ตามพันธกิจของหนวยงาน 
 3. ผูบริหารดําเนินการช้ีแจงสรางความรู ความเขาใจในสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2564-2568) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติ ไดรับ
ทราบ มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของแผนอยางถูกตองชัดเจน เพื่อการมีสวนรวมและสนับสนุนให          
การดําเนินงานตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. สวนกลางสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 
5 ป (พ.ศ. 2565-2569) ของแตละหนวยงานปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 
 5. มีการจัดสัมมนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและประเมินผล เพื่อสรางกลไก นวัตกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดทําและประเมินผลแผน 
 6. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) ควรมี    
การกําหนดทิศทาง ดังนี ้
  - ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตรการประเมินผลสําเรจ็และ
ผลกระทบของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
  - พิจารณาใชตัวช้ีวัดตามเปาประสงคของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-
2569) และนําคาเปาหมายตามตัวช้ีวัดมากําหนดเปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินผล 
  - พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
อยางตอเนื่อง เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค สําหรับการทบทวน กําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแกไขปญหาอยางทันตอสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพในการใชจายแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ                
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(เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2565) งบประมาณและจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  - ดําเนินการจัดใหมีการประชุมประสานแผน โดยมีการนําขอมูลท่ีไดจากการดําเนินงานและ
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดทําแผนในอนาคตใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
        
   
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 256๕ – 256๙  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ  ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
ท่ีสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561- 2580)  
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยมีปจจัยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน  ดังนี้ 

1. ภาวะผูนํา  ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําพาสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและโรงเรียนใหสามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ และแนวทางการพัฒนา        

ใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  ท่ีมีกระบวนการวางแผนกลยุทธการนํากลยุทธไปสู       

การปฏิบัติ และการควบคุม/ประเมินผลอยางเปนระบบ 

3. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา  กลยทุธและแนวทางการพัฒนาใหบุคลากรในสังกัดทุกระดับ 

รับรู เขาใจตรงกัน ตระหนักถึงการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

4. มุงม่ันในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามคานิยมและวัฒนธรรมของหนวยงานท่ีมุงเนนใหมีจิตบริการ 

บริหารจัดการดี มีความเปนสากลพัฒนาตนเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมุงสูความเปนเลิศโดยทํางานเปนทีม

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

5. เช่ือมโยงความสําเร็จ ของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ

อยางชัดเจน 

6. บริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารสูความสําเร็จ สพม.บึงกาฬ 
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ภาคผนวก 
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คําสั่ง 
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1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ                 ประธานกรรมการ 
2. นายนรภัทร  สิทธิจักร  รองผูอํานวยการ สพม.บึงกาฬ                      รองประธานกรรมการ 
3. นายกุลชาติ  ชลเทพ          รองผูอํานวยการ สพม.บึงกาฬ                      รองประธานกรรมการ 
4. นางวัชราภรณ  มะปะรัง         นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
                                          ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
5. ส.อ.อุทัย  แข็งขอ                 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี 
                                          ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                                    กรรมการ 
6. นางสาวณัฐธยาน  สิงหศิริ       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี 
                                          ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                                           กรรมการ 
7. นางสาวกันตกนิษฐ  ภูโฮง       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                 กรรมการ 
8. ประธานสหวิทยาเขตบึงกาฬ            กรรมการ 
9. ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ           กรรมการ 
10. ประธานสหวิทยาเขตเซกา-บึงโขงหลง           กรรมการ 
11. ประธานสหวิทยาเขตโซพิสัย-ปากคาด           กรรมการ 
12. ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน          กรรมการ 
13. รองผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน          กรรมการ 

14. นายสุรชัย ไกรรัตน    ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ปฏิบัติหนาท่ี  
   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                  กรรมการและเลขานุการ 

15. นายวิลัยศักด์ิ อยูพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นายนาถดนัย  โชติจํารัส       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางดวงใจ สิบหมู      ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

18. นายวนพงษ สุดตา       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน   ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
20. นางสาวสุจิตรา ลาดนอก     ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๑. วาท่ีรอยตรีธนปกรณ หัตถศิลป ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2๒. นายขจรศักด์ิ แพงจันทร     นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท่ีปรึกษา 
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2.1 นายกุลชาติ  ชลเทพ        รองผูอํานวยการ สพม. บึงกาฬ                        ประธานคณะกรรมการ 
2.2 ประธานสหวิทยาบึงกาฬ                                                                                   กรรมการ 
2.3 ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ                                                                          กรรมการ 
2.4 ประธานสหวิทยาเขตโซพิสัย-ปากคาด                                                                    กรรมการ 
2.5 ประธานสหวิทยาเขตเซกา-บึงโขงหลง                                                                    กรรมการ 
2.6 นายชวนะ  ทวีอุทิศ          ผูอํานวยการโรงเรียนโซพิสัยพิทยาคม                                 กรรมการ 
2.7 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม                                                                                   กรรมการ 
2.8 นายสุรชัย ไกรรัตน        ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  
                กรรมการและเลขานุการ 
2.9 นางวัชราภรณ  มะปะรัง     นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.10 นายวิลัยศักด์ิ อยูพงษ    ผูอํานวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.11 นายนาถดนัย  โชติจํารัส     ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.๑๒ นางดวงใจ สิบหมู     ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๑๓ นายวนพงษ สุดตา       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.๑๔ นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน   ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.๑๕ นางสาวสุจิตรา ลาดนอก     ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๑๖ วาท่ีรอยตรีธนปกรณ หัตถศิลป ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.๑๗ นายขจรศักด์ิ แพงจันทร     นักวิเคราะหนโยบายและแผน                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูจัดทํา 
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3.1 นายกุลชาติ  ชลเทพ            รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

                                ประธานกรรมการ 
3.2 นายสุรชัย ไกรรัตน        ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยา      รองประธานกรรมการ 
3.๓ นางดวงใจ สิบหมู           ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                    กรรมการ 
3.๔ นายวนพงษ สุดตา       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                   กรรมการ 
3.๕ นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน     ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                 กรรมการ 
3.๖ นางสาวสุจิตรา ลาดนอก       ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา                 กรรมการ 
3.๗ นายวิลัยศักด์ิ อยูพงษ           ผูอํานวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
๓.๘ นายนาถดนัย  โชติจํารัส        ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๙ วาท่ีรอยตรีธนปกรณ หัตถศิลป ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
3.1๐ นายขจรศักด์ิ แพงจันทร      นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะติดตามและประเมินผล 
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๑. นายกุลชาติ ชลเทพ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายสุรชัย ไกรรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

๓. นายวิลัยศักด์ิ อยูพงษ  ผูอํานวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๔. นายนายนาถดนัย  โชติจํารัส ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางดวงใจ สิบหมู  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายวนพงษ สุดตา  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางสาวสุจิตรา ลาดนอก  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  กรรมการ 
๙. วาท่ีรอยตรีธนปกรณ หัตถศิลป ครูธุรการโรงเรียนภูทอกวิทยา  กรรมการ 
๑๐.  นายขจรศักด์ิ แพงจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ

เรียบเรียงเอกสาร/พิมพ/จัดทํารูปเลม 
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	๔. วิธีการดำเนินงาน
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	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
	๖. งบประมาณ  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-)
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	7.1.1 เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอาจมีผลทำให้การจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณมีข้อจำกัด
	7.1.2 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบไม่ให้ความสำคัญและขาดความตระหนักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างจริงจัง
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	7.2.1 มีการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและต่อเนื่อง
	7.2.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดทำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำกังใจให้กับสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
	9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	๒.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
	2.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาที่ได้มีการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ชุมชน และเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
	2.3 เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนและเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
	2.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักเรียน สามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออม
	๓. เป้าหมาย
	9.๑  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
	9.2 สถานศึกษาที่ได้มีการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ชุมชน และเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
	9.3 สถานศึกษาได้มีการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนและเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	9.4 นักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นได้รับการเสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพ สามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออม
	๔. วิธีการดำเนินงาน
	๔. วิธีการดำเนินงาน
	1.1 หลักการและเหตุผล
	๖.๑ งบประมาณจาก สพม.บึงกาฬ   จำนวน      20,000.- บาท
	7.1.1 สถานศึกษาบางแห่งไม่ส่งครูผู้รับผิดชอบและสภานักเรียนเข้าร่วมอบรม
	7.1.2 สถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
	9.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาและสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
	9.2 นักเรียนที่ทำหน้าที่สภานักเรียนในสถานศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รู้จักบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ตามกฎ กติกา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขยายผลก...
	2. วัตถุประสงค์

	๑. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)
	1.๖.๑ งบประมาณจาก  สพม.บึงกาฬ   จำนวน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
	3. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้นำยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ประจำปี 2565
	3.๖.๑ งบประมาณจาก สพม. บึงกาฬ จำนวน   5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
	1.1 ตามคำสั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๔๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
	กลยุทธ์ 4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้
	พันธกิจ 4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
	เป้าประสงค์ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ
	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
	กลยุทธ์ 1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ
	พันธกิจ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
	เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ
	ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


